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VELFÆRD UNDER FORANDRING
Kommunerne står overfor en række store udfordringer på velfærdsområderne.
Velfærden skal udvikles og tilpasses borgernes skiftende præferencer og fortsatte krav
om bedre velfærd for færre penge. Ny teknologi og digitalisering kan bidrage til kommunernes velfærdsudvikling og opgaveløsning.
Men ny teknologi rummer samtidig en række
udfordringer og dilemmaer.
Mange kommuner er allerede i gang med
at afprøve nye teknologier på velfærdsområderne. KL har derfor igangsat en samlet
indsats, der skal supplere og understøtte den
udvikling og afprøvning af nye teknologier,
der allerede sker i kommunerne. Initiativet
skal skabe viden, som kommer alle kommuner til gavn. Det gælder både viden om
potentialer og udfordringer og det gælder
viden fra konkret afprøvning af ny teknologi.
KL vil også understøtte kommunalpolitiske
drøftelser af perspektiver, muligheder og udfordringer i mødet mellem velfærdsudvikling
og ny teknologi. Endvidere vil KL arbejde for,
at lovgivning i højere grad understøtter, at det
er muligt for kommunerne at udnytte potentialerne i ny teknologi.

Kommunerne skal i fremtiden håndtere en række store udfordringer på
velfærdsområderne.
Kommunerne skal fx
– Knække koden for, hvordan vi bryder negativ social arv. Alle børn skal
lykkes.
– Levere velfærdsservice til et stigende antal ældre borgere
– Bringe flere borgere ud af offentlig
forsørgelse
– Skabe lokal vækst og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

”Ny teknologi kan bidrage til
kommunernes velfærdsudvikling
og opgaveløsning, men rummer
også en række udfordringer”
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KL-INITIATIV SKAL
– Skabe viden om, hvordan ny teknologi kan
bidrage til velfærdsudvikling i kommunerne
– Understøtte kommunernes igangværende
arbejde med ny teknologi og bidrage til, at
kommunernes erfaringer kan blive en gevinst for alle kommuner

– Skabe debat og gå forrest når det handler
om at arbejde strategisk med at afprøve
og implementere nye teknologier på tværs
af velfærdsområder – til gavn for borgere
og virksomheder

– Igangsætte kommunalpolitiske drøftelser
af perspektiver, muligheder og udfordringer
ved at bruge ny teknologi i nye velfærdsløsninger

Politikudvikling

– Bidrage til at nuancere og konkretisere debatten om velfærdsudvikling og ny teknologi
– Arbejde for, at lovgivningen understøtter, at
ny teknologi kan bidrage til velfærdsudviklingen, hvor kommunerne ønsker det.

KL
initiativ
Interessevaretagelse

Vidensopbygning

Konkrete produkter og værktøjer

– Kortlægning og dialogværktøj
– Pilotprojekter: KL igangsætter i foråret 2018 en række pilotprojekter sammen med
kommuner og andre interessenter
– Viden: Indsamle og dele viden om kommunernes projekter og erfaringer med velfærdsudvikling gennem ny teknologi
– KL inddrager den nye viden i interessevaretagelsen.
Følg med på www.kl.dk/teknologispring

Kommunernes teknologispring
Velfærdsudvikling gennem ny teknologi
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VELFÆRDSUDVIKLING
GENNEM NY TEKNOLOGI
Store udfordringer på velfærdsområderne
Kommunerne står overfor en række store udfordringer på velfærdsområderne; Velfærden
skal udvikles og tilpasses borgernes skiftende
forventninger og behov og kravet om bedre
velfærd for færre penge. Det er i høj grad
et kommunalt ansvar, fordi kommunerne
møder borgerne hver eneste dag; Børn, unge,
familier, ældre, foreninger og virksomheder.
Det er kommunernes ansvar sammen med
borgerne at sikre, at alle børn lykkes og får
det bedst mulige afsæt for at skabe sig et
godt liv. Og det er kommunernes ansvar, at
flere borgere bliver aktive i deres eget liv og
på arbejdsmarkedet. Det skaber livskvalitet
og sundhed at tage hånd om sit eget liv og
bidrage til fællesskabet. Unge, der er faldet
skal have hjælp til at rejse sig igen, og flere
unge skal tage en ungdomsuddannelse,
gerne en erhvervsuddannelse. Udsatte familier skal have hjælp til at komme på fode
igen, og ældre borgere skal have hjælp til at
leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Kommunerne spiller også en vigtig rolle
for den lokale vækst og udvikling og for, at
virksomhederne har adgang til kvalificeret
arbejdskraft. Dertil kommer kommunernes
medansvar for at skabe bæredygtig vækst og
håndtere klimaudfordringer.

Ny teknologi kan give nye svar på
velfærdsudfordringer
Nye teknologier kan komme til at spille en
stor rolle i udvikling og effektivisering af kommunernes opgaveløsning og i udviklingen af
velfærden. Kommunerne skal møde en ny
generation af borgeres forventninger til den
offentlige sektor. Samtidig kan ny teknologi
hjælpe kommunerne med at håndtere nogle
af de udfordringer, som kommunalbestyrelserne i forvejen har fokus på: Helhed og sammenhæng i borgerforløb, mere differentierede og effektive indsatser på børne-, skole-,
social- og sundheds- og beskæftigelsesområdet samt mere intelligente, ressourcebesparende og klimavenlige løsninger på teknik- og
miljøområdet.
Mulighederne er mange og perspektiverne
store bl.a. i forhold til tidlige og mere differentierede indsatser, men også i forhold til øget
automatisering, som kan frigøre ressourcer til
bedre og mere individuel velfærd.
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Velfærdsudvikling

Brug for lokale og fælles initiativer
i kommunerne
Kommunerne går forrest i udviklingen og
mange kommuner er – sammen med andre
parter og virksomheder - allerede i gang med
at afprøve de muligheder, som ny teknologi
giver i udviklingen af velfærden og i mødet
med borgeren. Den udvikling skal fortsætte.
Men den teknologiske udvikling kalder også
på samarbejde mellem kommunerne, så man
undgår, at den samlede kommunale sektor

betaler for udvikling og afprøvning af ny teknologi flere gange end nødvendigt. Opgaven
med at omsætte de teknologiske og digitale
muligheder til en ny praksis i opgaveløsningen er i vid udstrækning en fælles opgave for
kommunerne.

Etiske dilemmaer i mødet mellem
borgere, velfærd og ny teknologi
Danmark er godt rustet til den
digitale udvikling
En række rapporter viser, at Danmark er
et af de lande, der er bedst rustet til at
skabe jobs og inkorporere ny teknologi
i velfærdsudviklingen, og at danskerne
er blandt de mest positive overfor ny
teknologi. Samtidig er myndighederne
i Danmark blandt de fremmeste i verden til at anvende digitalisering.

Den transformation, som ny teknologi
og digitalisering kan skabe, kalder på
kommunalpolitisk drøftelse og stillingtagen. Det skyldes, at perspektiverne
er store, men også fordi brugen af ny
teknologi indeholder etiske dilemmaer
i forhold til overvågning og stigmatisering, når man har adgang til store
mængder af data om borgerne og i forhold til, hvor meget teknologi vi ønsker
at introducere i opgaveløsningen.

Kommunernes teknologispring
De nye teknologier
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DE NYE TEKNOLOGIER
De nye teknologier er fx kunstig intelligens,
big data og robotter, Internet of things og sensorer, Virtual reality og augmented reality og
deleøkonomi
Nedenfor gives nogle eksempler på, hvad disse
teknologier er og hvordan de kan bringes i anvendelse i kommunernes opgaveløsning.
– Kunstig intelligens og big data, som kan
finde mønstre og danne forudsigelser
på baggrund af meget store mængder data.
Kunstig intelligens kan fx bruges til at matche udbud og efterspørgsel efter kompetencer i et digitalt jobcenter, danne forudsigelser til brug for indsatser på fx børne-,
social- og sundhedsområdet. Kunstig intelligens findes også i fx selvkørende biler.
– Sensorer og Internet of things. Sensorer
kan gøre bygninger intelligente ved at måle
forbrug af fx lys, vand, el og varme, så man
kan udnytte ressourcerne bedre og optimere lokaleudnyttelsen. Sensorer kan også
kortlægge borgernes adfærd til brug for
udvikling af byer, trafik, parker, m.v. Internet
of things er fx det, at næsten alle danskere
har en smartphone, som er koblet til internettet og apps kan følge en persons aktivitet. Det kan bruges til at genere data og
skabe motivation ift. sund levevis.
– Robotter. En robot kan aflaste og bistå
medarbejderne i opgaveløsningen og
gøre borgerne mere selvhjulpne. Det gæl-der fx ældre borgere eller borgere med fy-siske handicaps. Robotter med kunstig in-

telligens (læringsrobotter) kan på sigt in
dividualisere og differentiere børn og unges
læring og understøtte lærere og pædagogers arbejde.
– Virtual Reality (VR) er en teknologi, hvor
en skærm fører personen ind i et digitalt
univers og kan få en til at føle, at man er et
andet sted, uden at man er det rent fysisk.
VR kan gøre det muligt for en skoleelev at
bevæge sig rundt i middelalderen, som en
del af historieundervisningen eller opleve
at gå rundt i en erhvervsskole i forbindelse
med uddannelsesvalget eller gøre det muligt for en uddannelses- eller jobsøgende at
bevæge sig rundt i en kommende arbejdsgivers univers.
– Deleøkonomi. Digitaliseringen har skabt en
form for transparens, der gør det muligt
(og attraktivt) at dele aktiver i stedet for
at eje dem. Deleøkonomien skaber konkrete besparelser for deltagerne, men har også
en positiv effekt på miljøet ved en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Kommunerne kan med fordel være med til at orkestrere denne udvikling. På arbejdsmarkedet rummer platformsøkonomien et potentiale for et mere fleksibelt arbejdsmarked, der fx giver muligheder for både ledige
og beskæftigede, der ønsker at tage arbejde i en periode – herunder som freelancere. Job formidlet i platformøkonomien
giver desuden mulighed for, at ledige på
kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste
via småjobs formidlet på digitale platforme.
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NY VIDEN FRA
KL OG KOMMUNERNE
Ny viden på www.kommunernesteknologispring.dk
KL har bedt konsulentfirmaet Dare Disrupt
udarbejde en kortlægning af nye teknologier
og deres påvirkning af og perspektiver for
kommunal velfærdsudvikling og opgaveløsning.
Dialogværktøjet kan bruges til at understøtte
og inspirere drøftelser lokalt både i kommunalbestyrelserne og blandt ledere og medarbejdere, når man lokalt drøfter perspektiver
og muligheder og udfordringer og dilemmaer

ved at inddrage ny teknologi som en del af
velfærdsudviklingen og opgaveløsningen.
Værktøjet beskriver, hvilke perspektiver og
muligheder, de vigtigste nye teknologier giver
inden for velfærdsområderne beskæftigelse
og erhverv, social og sundhed, børn og læring
og teknik og miljø. Dialogværktøjet findes på
www.kommunernes-teknologispring.dk. Her
kan du også finde tre rapporter om hhv. ”De
30 kryds” (mellem 5 teknologier og 6 fagområder), ”Seks executive resumeer” (et for hvert
område) samt og en kort sammenfatning.
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DIALOGVÆRKTØJ OG VIDENSBANK

Dialogværktøj
Kortlægningen er struktureret omkring en
såkaldt spilleplade, hvor teknologierne og
deres perspektiver afdækkes i forhold til seks
hovedområder i kommunerne. Der er mulighed for at dykke ned i kortlægningen fra tre
vinkler:
1) De teknologiske temaer
En kortlægning af hver af de pågældende
teknologier og de muligheder og perspektiver de skaber for kommunerne samt eksempler fra kommunerne
2) De kommunale områder
En kortlægning af hver af de kommunale
hovedområder og hvordan de forventes
påvirket af nye teknologier

3) De 30 kryds
For hvert kryds er kortlagt, hvordan den
enkelte teknologi konkret forventes at
påvirke og skabe muligheder for det enkelte område
Vidensbank
KL vil løbende indsamle viden fra kommunerne om projekter, ny viden og erfaringer
med at arbejde med ny teknologi. Følg med
på www.kl.dk/teknologispring

Kommunernes teknologispring
Eksempler på perspektiver
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EKSEMPLER PÅ PERSPEKTIVER
Nedenfor kan du læse et udpluk af eksempler på, hvilke perspektiver ny teknologi giver på de
kommunale områder. Klik rundt i dialogværktøjet på www.kommunernes-teknologispring.dk
og læs flere perspektiver på de forskellige områder eller læs de fulde rapporter på www.kl.dk/
teknologispring

PERSPEKTIVER FOR SOCIAL OG SUNDHED
Fra behandling til forebyggelse og tidlig indsats
Kunstig intelligens handler om at se mønstre, som øjet ikke ser. Med big data og kunstig intelligens kan kommunerne langt bedre forudsige, hvilke behandlinger og forebyggende indsatser,
der reelt giver effekt. Den store mængde IoT devices som smartphones og whearables kan
opsamle passiv data, som kan bruges til at diagnosticere/konstatere kommende sygdomme
og sociale problemer baseret på ændringer i adfærden fra normalen. Mange borgere bruger
allerede i dag disse wearables og deler villigt data med dem, der tilbyder de bedste apps, funktioner eller oversigter. Kommunen skal selvfølgelig tage stilling til, hvilken data kommunen vil
opsamle om borgeren, hvordan den skal bruges og ikke mindst, hvordan den skal holdes sikker.
Det kræver opbygning af de nødvendige kompetencer i sundhedsdata, big data og kunstig intelligens samt i sikkerhedssystemer.
Teknologi hjælper til at bo i eget hjem
I fremtiden bliver det muligt at tale med vores robotter, og de vil kunne hjælpe os, og forstå
og forudse vores behov. Der vil blive genereret viden fra sensorer og Apps, der kan monitorere
ændringer i adfærd og forudsige mentale helbredsudfordringer, tilkalde familie eller hjemmehjælp, hjælpe demente med at huske i hverdagen og kunstig intelligens kan hjælpe borgere
med psykiske lidelse med at klare hverdagssituationer.
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PERSPEKTIVER FOR BØRN OG LÆRING
Læring bliver individualiseret, decentraliseret og digitaliseret
Børn vil have adgang til avanceret kunstig intelligens pakket ind i søde robotter og legetøj og vil
kunne bruge kunstig intelligens uden at kunne skrive og stave. Børn vil fra de er helt små være
vant til at snakke med robotter, forvente at robotterne kender dem, og at robotterne kan agere
personlige læringsassistenter. Læring kan ske med hjælp fra robotter og digitale læringsværktøjer,
som er optimerede ved hjælp af kunstig intelligens. Værktøjerne kan bruges i dagtilbud og skoler,
men vil også være tilgængelige mange andre steder, hvor børn og unge opholder sig. Børn kommer således i endnu højere grad til at kunne lære uden for dagtilbuddet og skolen. Det vil skabe
forventninger hos børn og deres forældre om, at dagtilbud og skoler kan tilbyde de samme individuelt skræddersyede læringsmuligheder, som de har i hjemmet og i fritidslivet.
Den personlige læringsmoderator
Kunstig intelligens og læringsrobotter kan overtage dele af instruktionen til opgaveløsning og
undervisningen i sprog, matematik, historie, kreative fag etc. Derfor bliver pædagogernes og
lærernes opgave en anden, og kravene til deres kompetencer ændres. I en verden med kunstig
intelligens er det ikke længere nødvendigt, at læreren er faglig ekspert i et fag, læreren vil ikke
skulle forberede og afholde den samme faglige undervisning igen og igen eller rette opgaver;
det kan algoritmerne klare, endda bedre og mere individuelt tilpasset end et menneske kan.
Læreres og pædagogers opgave bliver i samarbejde med teknologien at målrette indsatser der,
hvor eleven har mest brug for at dygtiggøre sig, er mest motiveret mv. Det kan f.eks. være ved
at inddrage et program, der analyserer elevernes arbejde og hjælper med at tilrette sværhedsgraden i de forskellige opgaver. Det stiller krav om andre didaktiske og faglige kompetencer hos
det pædagogiske personale.
PERSPEKTIVER FOR MILJØ, TEKNIK OG FORSYNING
Intelligens i alt omkring os
Der kommer en massiv stigning i antal sensorer og i den indlejrede intelligens i alt omkring
os. Sensorer i en bygning vil fortælle om alt fra kvaliteten af betonen, den er bygget af, til brug
af forskellige lokaler, til hvornår græsset omkring den skal klippes. Kommunen vil vide alt om
brug, slidtage, vedligeholdsbehov, udledninger m.m. 24/7. Det giver mulighed for at lægge
tværgående intelligens ind over alle disse data. Det vil være muligt at optimere administrationen af kommunens ressourcer. Selve ressourceforbruget kan evt. stige, da borgerne med ny
teknologi kan anvende faciliteter mv. 24/7.
Kommunen arbejder 100 pct. behovsstyret
Den måske største forandring for kommunerne bliver muligheden for at arbejde behovsstyret.
Ud over at spare kommunen for den tid, der i dag går til at måle ting, f.eks. vandstande, forureningsniveauer, støjniveauer, trafiktæthed etc., så kan sensorerne give realtidsdata og fortælle
om de reelle behov. Ligesom borgere og virksomheder kan melde behov ind 24/7. Det er ikke
længere nødvendigt at følge ugeplaner, årshjul eller ruteplaner.
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PERSPEKTIVER FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV:
Fokus på værdiskabelse og mindre administration i jobcentrene
Generelt muliggør robotter og kunstig intelligens aflastning for de knappe ressourcer – jobcentrene er det bl.a. tiden for jobcoaches og medarbejdere. Relativt simpel RPA kan aflaste den
store administrative byrde, som jobcentrene i dag oplever. Det kan give hurtigere sagsbehandling og understøtte digital erhvervsfremme.
VR og AR ændrer jobfunktioner og kompetencekrav
VR og AR kommer til at ændre en række tekniske jobfunktioner. Faglærte og teknikere kommer
til at opleve, at fagkompetencer kan gøres lettere tilgængelige. Bilmekanikere kan i dag tage et
sæt AR-briller på og blive guidet igennem motorens dele og behov for udskiftning. Det kommer til at ændre jobsituationen og kompetencekravene for mange af kommunernes borgere.
PERSPEKTIVER FOR DEMOKRATI OG INVOLVERING
Lokaldemokrati gjort relevant med VR og AR:
Mange kommuner oplever, at det kan være svært at mobilisere og involvere borgerne i inddragelses-og beslutningsprocesser. VR er skabt til at skabe nærhed og relevans, for VR kan bruges
både til at understøtte dialog og fællesskaber i kommunen og til at øge og styrke kommunens
information til borgerne ved at gøre kommunens agenda mere levende. AR kan bruges til at
gøre information om kommunen mere let tilgængelig og relevant i det fysiske miljø.
Open data kan skabe innovation og involvering
Åbne platforme, hvor kommunen stiller data til rådighed om forhold i kommunen for borgere,
virksomheder, start-up virksomheder forskning etc., en mulighed for at inddrage flere i at skabe
nye innovative løsninger. Det giver også helt automatisk en højere grad af gennemsigtighed
PERSPEKTIVER FOR ADMINISTRATION OG ORGANISATION
Endnu mere automatisering
Mange af kommunens mere standardiserede processer som dokumentation, sagsbehandling
og kommunikation kan allerede automatiseres med RPA-robotter. Denne udvikling fortsætter
og med hjælp af bedre AI, er det ikke kun delprocesser og de standardiserede opgaver, der kan
automatiseres. Det vil kræve et betydeligt arbejde med at strukturere data og med rammearkitekturen, men i fremtiden vil det i højere grad være kommunerne, der skal tage stilling til, hvilke
dele af processer eller hele processer, der ønskes automatiseret.
Teknologi understøtter øget tværgående samarbejde
Allerede nu kan digitale assistenter hjælpe med forskellige opgaver i administrationen, så som
at hente informationer frem og at lave en sagsbehandling. I takt med at de digitale assistenter
bliver klogere og bedre til at forstå kontekst, kan de også hjælpe medarbejdere til proaktivt at
dele viden og til at hente og analysere data på tværs af fagområder. Alle data om borgere og
sager vil i princippet være tilgængelige. En fuld udrulning af dette vil dog kræve lovændringer
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TEKNOLOGISPRING GENNEM
PILOTPROJEKTER
Ny teknologi prøves af i praksis
KL igangsætter i løbet af foråret en række
pilotprojekter i samarbejde med kommuner
og relevante aktører (fx organisationer, forskningsmiljøer, virksomheder, fonde m.fl.), hvor
ny teknologi prøves af i praksis. Derudover
skal der være mulighed for skalering.
Pilotprojekterne sættes i gang på områder,
hvor ny teknologi kan bidrage til at udvikle
kerneopgaven og styrke velfærdsudviklingen
og dermed gøre os bedre i stand til at løse
nogle af de største velfærdsudfordringer.
Det kan fx være projekter, hvor ny teknologi
forbedrer beskæftigelsesindsatsen eller forebyggelsesindsatserne på social- og sundhedsområdet eller bidrager til at geare folkeskolen

til fremtiden ved at øge alle børns teknologiforståelse.
Et pilotprojekt kan også sigte mod at modne
en dagsorden. Fx at man med partnere på
et område får drøftet perspektiver og udfordringer i at anvende teknologi, og hvordan
det teknologiske og digitale kan gå hånd i
hånd og understøtte de velkendte analoge
løsninger.
Et helt centralt element i pilotprojekterne
bliver at samle op på de erfaringer og vurdere potentialet for efterfølgende skalering
af den teknologi og indsats, der er afprøvet i
projektet.
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SAMARBEJDE OM
DIGITALE INITIATIVER
Hvordan hænger KL’s initiativ sammen
med digitale strategier og KOMBIT’s
opgaver?
KL’s initiativ ”Kommunernes teknologispring
- velfærdsudvikling gennem ny teknologi”
supplerer den fælleskommunale- og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og implementeringen af KOMBITs strategi 2018+.
KL’s initiativ understøtter udvikling og løsning af de kommunale opgaver på områder,
som ikke er dækket i den fællesoffentlige og
fælleskommunale digitaliseringsstrategi og
sætter retning for KOMBIT’s innovationsspor
indenfor den nye strategi.

Udbredelse sker bl.a. gennem KOMBIT
KOMBIT kan spille en rolle ift. udbredelse. De
pilotprojekter, der har dette potentiale skal
leve op til følgende kriterier:
– Er projektet værdiskabende for alle eller
næsten alle 98 kommuner?
– Har projektet sammenhæng til rammearkitektur, fælleskommunal infrastruktur
og snitflader, herunder datasikkerhed
– Er projektet afhængig af fælleskommunal
forhandling over for leverandører, og en
fælles indsats for at sikre konkurrence?
– Er projektet og/eller teknologien moden
nok til at kunne gennemføre en pilotafprøvning inden for 1-6 måneder med en
efterfølgende realistisk tidshorisont for
udbredelse?
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HVIS DU VIL VIDE MERE
Link til kl.dk/teknologispring
Link til www.kommunernes-teknologispring.dk

