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En god og sammenhængende velfærd i øjenhøjde med den enkelte borger er et pejlemærke
for hele den offentlige sektor. Særligt kommunerne har et ansvar for, at borgernes møde med
det offentlige Danmark er så godt som muligt og tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

Med kommunalreformen i 2007 blev kommunerne omdrejningspunktet for vores velfærdssamfund ud fra tankegangen om ”én
indgang til det offentlige”. Kommunerne møder borgerne lige fra
vuggestuen til plejehjemmet. Med reformen fulgte både strukturer og muligheder for at skabe mere sammenhængende løsninger
for borgerne og virksomheder. Det har kommunerne målrettet arbejdet på at udnytte. Fx tænkes der i stigende grad på tværs af fx
social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet, så borgerne oplever
løsninger, der er gennemtænkte og helhedsorienterede.
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Men de lovgivningsmæssige rammer om kommunernes virke er
ikke altid de rette for at skabe sammenhængende løsninger. Og
myndighedsgrænserne skaber nogle gange uhensigtsmæssige barrierer, der gør, at den enkelte oplever afbrudte og usammenhængende forløb. Det skal vi gøre bedre.
Selv om snitfladerne til den øvrige del af den offentlige sektor
generelt er velfungerende, er der fortsat behov for at videreudvikle samarbejdet med de statslige og regionale institutioner,
så vi kan få en endnu bedre velfærd. Det forudsætter, at uddannelsesinstitutionerne omstilles til den dagsorden, lige som det
kræver en tydelig offentlig ledelse, som både har et stærkt fagligt og et tværgående perspektiv. Det bør derfor også være et
væsentligt opmærksomhedspunkt i den videre udvikling af
lederuddannelserne.
Samtidig oplever hele den offentlige sektor et udgiftspres på en
række velfærdsydelser. Antallet af ældre er stigende, og tilsvarende

er borgernes forventninger til den service, kommunerne leverer. Det stiller krav om udvikling og
omstilling – og det stiller krav om, at ressourcerne
bruges klogt: på kernevelfærd frem for bureaukrati.
Det er en fælles ambition at skabe en bedre og
mere sammenhængende offentlig sektor. Og det
skal være en fælles ambition at skabe de rigtige betingelser for den fremtidige velfærd. KL hilser derfor regeringens oplæg til at skabe øget sammenhæng i den offentlige sektor velkommen.
KL sætter med dette udspil fokus på ti områder,
som bør have et særligt fokus i arbejdet med en
sammenhængsreform. Borgernære velfærdsområder, som er afgørende for, at den offentlige sektor
lykkes med de mål, der sættes. Områder, som kommunerne allerede arbejder med, men hvor der er
brug for en fællesoffentlig indsats for at opnå målet. Områder, hvor der kan skabes mere værdi for
borgerne og virksomhederne ved at skabe nye muligheder for kommunernes velfærdsproduktion.

Martin Damm

Kristian Wendelboe
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KL anbefaler
• En helhedsorienteret plan skal sikre fælles mål

1/
Borgerne skal have
sammenhængende indsatser
Alle borgere skal opleve, at den indsats, de møder i det offentlige, er sammenhængende og helhedsorienteret. Der skal ikke være afbrudte forløb, som afhænger af hvilken myndighed, der leverer indsatsen. Dette gælder i særlig grad udsatte familier og
borgere, som har brug for en ekstra indsats, hvis deres muligheder for at blive uafhængige af støtte skal øges.
KL anbefaler, at der en gang for alle gøres op med den silotænkning, der er i lovgivningen i dag. I stedet er der brug for en helhedsorienteret plan for alle borgere og familier,
som ikke er begrænset af paragraffer, men som gør det muligt at sammentænke indsatserne på tværs af flere områder.

	Der er brug for rammer for at kunne skabe en helhedsorienteret
plan for alle borgere og familier, som ikke er begrænset af paragraffer, men gør det muligt at sammentænke indsatserne på tværs af
flere områder.

• Lovgivningerne skal sammentænkes og forenkles
	Der er behov for et opgør med lovgivningernes silotænkning. Udredning, målfastsættelse og indsatser skal udgøre et tværgående
hele med udgangspunkt i borgerens behov. Det skal derfor sikres,
at lovgivningen på sektorområderne understøtter hinanden.

• Behov for fælles afsæt hele vejen rundt
Udredningen og indsatserne på relevante områder (social, sundhed, beskæftigelse og uddannelse) skal integreres på tværs af
lovgivninger frem for at køre parallelt i hvert sit spor.

• Kontakt til arbejdsmarkedet skal være fælles
ledetråd
	Det styrende mål for indsatser på tværs af social-, sundhed- og beskæftigelse bør være uddannelse og kontakt til arbejdsmarkedet.

• Fælles indsatser forudsætter fælles viden
Kommunerne skal gives bedre mulighed for datadeling på tværs af
områder for at understøtte sammenhængende forløb.

Det er afgørende, at den velfærd og service,
borgerne modtager og oplever, giver mest mulig værdi for den enkelte. Der skal være fokus
på resultater og kvalitet, og indsatserne skal
tænkes sammen.
Siloerne i den offentlige forvaltning kan ikke
rives ned, så længe de eksisterer i lovgivningen. For at give borgeren en velfungerende
hverdag skal indsatserne for den enkelte på
social-, sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i langt højere grad arbejde
efter fælles tværgående mål. Det vil kræve
gentænkning af flere af de indsatser, som i
dag tilbydes borgeren. Og det vil kræve, at den
måde lovgivningen foreskriver, at der arbejdes
på, gentænkes.
På trods af høje ambitioner og ofte også et
højt udgiftsniveau er indsatsen i mange tilfælde ikke tilfredsstillende for borgere med de
mest komplekse behov. Hovedforklaringen er
ikke, at der mangler specialisering, at lovgivningen ikke er overholdt eller at indsatsen ikke

er prioriteret tilstrækkeligt – nærmest tværtimod. Det skyldes snarere, at disse borgere mødes med så mange forskellige aktiviteter og
krav, at målet og sammenhængen forsvinder. Resultatet er ofte mange mål for samme borger. Og mål der står i vejen for hinanden. At
styrke de voksnes kontakt til arbejdsmarkedet og børnenes mulighed for uddannelse bør være det styrende mål og det dominerende
fokus på tværs af fagområder. Mulighed for anvendelse og deling af
relevante data er en helt nødvendig forudsætning for at lykkes med
denne opgave. Og det er afgørende, at arbejdet med at sikre hjemmelsgrundlaget for at dele data mellem forvaltninger fortsættes.
KL mener, at den offentlige sektor skal arbejde for, at der kan skabes
én helhedsorienteret plan for de borgere, hvor det er meningsfuldt
at samordne indsatserne på tværs af flere områder. En plan, som ikke
er styret eller begrænset af specifikke paragraffer, men skabt med
udgangspunkt i borgerens og familiens behov for sammenhæng og
koordination.
Den fælles plan er et vigtigt første skridt. Imidlertid opnås reel sammenhæng først, når den forudgående udredning og efterfølgende
indsats kan gå på tværs af paragrafområder med afsæt i fælles mål
for borgeren og med fokus på effekten frem for bevillingsparagraffen. Dette er et naturligt næste skridt, som regeringen og KL bør tage
i fællesskab.
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KL anbefaler
• Der skal udarbejdes en bæredygtig
plan for fremtidens sundhedsvæsen
	Regeringen bør udarbejde en plan for, hvilke opgaver der til gavn for borgeren kan varetages nær
borgeren. Sundhedsstyrelsen bør i 2018 tegne
linjerne for sundhedsvæsenet frem mod 2025 og
definere, hvilke opgaver for hvilke borgergrupper
der skal løses hvor.

2/
Flere sundhedstilbud skal
forankres nær borgeren

• Sundhedsvæsenet skal geares til at
imødekomme borgerens behov
Kommunerne skal sikres bedre mulighed for at varetage indsatser over for borgeren. Det indebærer
en skærpet adgang for kommunerne til rådgivning
fra regionerne, mere fleksible rammer i autorisationsloven for, at det kommunale sundhedspersonale kan løse flere opgaver, samt klarhed om
rammer for deling af personoplysninger mellem
sektorer og fagområder.

Vores fælles sundhedsvæsen skal fremtidssikres. Der skal være de rette rammer for et
velfungerende og effektivt sundhedsvæsen, og færre skal opleve, at der mangler koordination og vidensdeling mellem sygehus, almen praksis og kommunale sundhedstilbud.
KL anbefaler, at et langt større ansvar for borgernes sundhed skal forankres i nærmiljøet, hvor borgeren har sin hverdag. Det skal sikre, at borgerne oplever en større fleksibilitet i behandlingen på tværs af sygehusvæsen og kommunernes ansvarsområder, så
den enkelte kan leve et liv, hvor sygdommen spiller en mindre rolle.

• Lad midlerne følge opgaverne
Når sundhedsvæsenet ændres fundamentalt, er
det afgørende, at midlerne følger opgaven, så nødvendig kapacitet og kompetencer kan opbygges.

• Almen praksis skal knyttes tættere til
kommunerne

Et helhedsorienteret syn på borgeren er afgørende for kvaliteten af de danske sundhedstilbud. En
lang række indsatser skal sikre borgernes sundhed og forebygge, at sygdomme hos den enkelte
forværres. I dag løftes den tværgående indsats
på sundhedsområdet gennem en bred pallette
af indsatser på sundheds-, dagtilbuds-, skole- og
ældreområdet.
Generelt håndterer kommunerne allerede i dag
et øget antal borgere med behov for behandling
på mere specialiseret niveau, fx hjemmedialyse
og kemobehandling. Det er behandlinger, der tidligere lå på sygehuset, men hvor teknologien nu
muliggør, at behandlingen kan flytte med borgeren hjem.
Det er for langt de fleste borgere godt at komme
hurtigt hjem fra sygehuset og i gang med tilværelsen
igen. Når borgeren kan blive i eget hjem, kan unødige ophold og kontakter med sygehuset undgås.

KL mener, at kommunerne med fordel kan løfte en større del af
den samlede sundhedsindsats for borgerne. Det vil give mulighed for en mere velplanlagt og koordineret behandling. Derfor
opfordrer KL regeringen til at udarbejde en plan for, hvilke opgaver der til gavn for borgeren kan udflyttes til det nære sundhedsvæsen frem mod 2025.
På kronikerområdet mener KL, at det vil indebære en bedre
sundhedsbehandling, såfremt fx ambulatoriekontroller til personer med kronisk sygdom kan forankres tættere på hjemmet.
Derfor står kommunerne klar fra 2020 til at understøtte og aflaste sygehus og almen praksis. Det gælder i første omgang for
KOL og diabetes, men flere sygdomsområder skal følge frem
mod 2025.
Den danske kronikerbehandling indebærer oftere behandling på
sygehuset, end den gør i de lande, vi normalt sammenligner os
med. Det er uhensigtsmæssigt for borgeren, da hyppige ambulatoriekontroller kan betyde en lang og ofte tidskrævende transport til sygehus. Særligt for ældre borgere kan det være strabadserende og utrygt og kan opleves løsrevet fra hverdagen og de

indsatser, man i forvejen modtager fra kommune
og almen praksis.
Kommunerne ønsker også at varetage indsatser til
borgere, som i tiltagende grad udlægges fra sygehus
til afsluttende (medicinsk) behandling i eget hjem.
Her kan kommunerne også aflaste sygehusene.
Sundhedsopgaver, der kræver regelmæssig kontakt og opfølgning, men hvor behovet for specialiserede sygehusydelser ikke er stort, bør forankres
i kommunerne med tæt samarbejde til borgernes
praktiserende læge.
Det skal sikre, at borgeren oplever klarhed og
sammenhæng i indsatsen. Det vil også være
hensigtsmæssigt for samfundet som helhed. For
frem mod 2030 vil der komme langt flere borgere
med kroniske sygdomme og flere ældre borgere,
som også i fremtiden skal kunne behandles godt
og sikkert.

Samarbejde skal sikre bedst mulig forebyggelse
af forværring af kronisk sygdom og opfølgning af
borgere med mindre komplicerede sundhedsfaglige behov fx via en kommunal trækningsret på
almen praksis som i Norge.

• Den økonomiske styring af sygehusene skal justeres
	Der bør ikke være incitament til at øge eller holde
på unødig aktivitet, der blokerer for mere smidige
patientforløb. Justeringen skal bl.a. sikre et større
incitament til regionerne til at rådgive og støtte
kommuner og almen praksis. Det vil styrke muligheden for at hjælpe borgerne i deres nærmiljø.

• Indfør fællesoffentlige indkøb af
sundhedsartikler
Øget samarbejde om og kompetenceudvikling i
forhold til produktvalg på tværs af kommuner og
regioner kan understøtte et sammenhængende
patientforløb for borgeren.
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KL anbefaler
• Psykiatrien skal opprioriteres
nationalt

3/
Rehabilitering skal være
ledetråd i den sociale indsats
Borgerens vilje til at mestre eget liv skal så vidt muligt være grundstenen i samarbejdet med borgeren og netværket omkring borgeren. Borgerens egne ressourcer
og ønsker skal stå centralt, når indsatser tilrettelægges. Det gør rehabilitering til et
fælles udgangspunkt i mødet med borgeren.
KL anbefaler, at kommuner har en fælles tilgang til borgere med handicap, borgere med psykiske lidelser samt socialt udsatte for at sikre, at de får en samlet hjælp,
der modsvarer deres behov.

	Borgere, der har behov for behandling og støtte,
skal modtage en effektiv indsats af høj faglig kvalitet, som er sammenhængende og som skaber
fremskridt for den enkeltes rehabilitering.

• Indsatser, der sikrer større lighed i
sundhed overfor udsatte grupper,
skal prioriteres
	Det er fx socialsygeplejersker på sygehuse samt
brobyggere, der kan hjælpe udsatte borgere med
at manøvrere i de forskellige systemer således, at
udsatte grupper profiterer af de sundhedstilbud,
der er i dag.

• Det rehabiliterende arbejde skal
understøttes og fremmes
	Revisionen af servicelovens voksenbestemmelser, som indebar en tydeliggørelse og en opprioritering af det forebyggende og det rehabiliterende arbejde, skal slå igennem i anden statslig
regulering og i ankesystemet.

• Samarbejdet mellem civilsamfundet
og kommunerne skal styrkes
KL ser frem til at arbejde med regeringens
civilsamfundsstrategi, som bl.a. indeholder en
styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde,
hvor der også bør sættes fokus på frivilligcentrenes rolle i at understøtte dette.
Kommunernes ambition for de sociale indsatser
er at understøtte, at flere fællesskaber åbner sig
for borgere, som i dag føler sig sat udenfor. Men
det er ikke en opgave, som kommunerne kan
løse alene. Den enkeltes netværk skal i spil, og
fællesskaber som foreningslivet, naboskab, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner skal
også tage ansvar for, at flere kan deltage aktivt
i samfundet.
Kommunerne er allerede i dag langt i forhold til
at udvikle nye lokale indsatser i fællesskab med
netværk og civilsamfund. KL hilser regeringens
civilsamfundsstrategi velkommen. KL og kommunerne ser frem til at bidrage til at fremme
deltagelse i samfundets fællesskaber for udsatte børn, voksne og ældre samt mennesker
med handicap ved, at flere aktører på tværs af

sektorer samarbejder om at løse samfundets udfordringer.
Socialt udsatte, borgere med handicap og borgere med psykiske lidelser modtager ofte indsatser fra både kommune, praktiserende
læge og sygehus. Det betyder, at der ofte er mange kontaktpersoner
at holde styr på. Det kan resultere i manglende overblik, og det kræver meget af den enkelte borger og de pårørende. Derudover skaber
det en risiko for, at de mange indsatser modarbejder borgerens rehabiliteringsproces frem for at støtte op om den. Udsatte borgere og
borgere med psykiske lidelser og handicap rammes i højere grad af
livsstilssygdomme set i forhold til den øvrige befolkning. For at vende
den kedelige statistik kræver det et skærpet fokus på sundhedsfremme, samt at borgerne rustes til at tage ejerskab for egen sundhed.
Samtidig er der en stor gruppe af borgere med et stof- eller alkoholmisbrug, som i dag ikke søger behandling. Her ligger en fælles opgave både for det offentlige, arbejdspladser og det nære netværk ift. at
få borgere med et misbrug til at opsøge vejledning og behandling.

• Der skal tilføres flere ressourcer til
praksisnær forskning
	Der bør forskes yderligere i, hvordan indsatser
kan tilrettelægges, så de er fleksible og kan håndtere socialt udsattes mange forskellige problemstillinger. Målet er at opnå en helhedsorienteret
og virkningsfuld indsats.
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4/
Skab bedre overgange i
indsatserne for børn og unge
KL anbefaler

Alle børn og unge skal godt på vej i livet og rustes til en fremtid på arbejdsmarkedet. Det
kræver, at der tænkes på tværs af børne- og ungeområdet, og det kræver, at opgaven løftes af politikere, forvaltningschefer, decentrale ledere og fagprofessionelle i fællesskab.

• Ambitionsniveauet skal højnes i forhold til udsatte børn
og unges læring

KL anbefaler, at der skabes en samlet indsats fra vugge til voksenliv, som sikrer de bedste
betingelser i overgangene fra barn til ung og fra ung til voksen.

	For at lykkes med at bryde med den negative sociale arv skal kommunerne
sætte tidligt ind. Det starter allerede i sundhedsplejen og i dagtilbuddet, og der
skal følges op i skolen og af familieområdet.

• Sæt fælles retning for indsatserne på børn- og ungeområdet
Kommunalbestyrelsen skal sætte en tydelig retning for en fælles indsats, som
giver plads til ledelsesrum til de kommunale ledere og professionelt råderum
til medarbejderne.

• Sæt mål for de unge
Elever og børn skal møde en skole, hvor overgange fra hjem til dagtilbud, fra dagtilbud til
skole, fra skole til uddannelse og videre i job foregår smidigt og uden forsinkelser. Barrierer for
gode overgange skal fjernes, og borgeren skal
møde et smidigt kommunalt system.
Elever, forældre og virksomheder skal kunne
forvente en skole, hvor ingen lades i stikken.
Hverken de dygtige eller de svage elever. Alt
for mange elever forlader skolen uden basale
færdigheder i dansk og matematik. Det kræver
en sammenhængende indsats på 0-18 års-området, hvor elever med problemer af faglig eller
social karakter tidligt spottes og gives den nødvendige hjælp fra en sammenhængende kommunal sektor, hvor vi kender vores borgere.
Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i stort
set alle kommuner, og mange steder er der særlig efterspørgsel efter faglært arbejdskraft. Samtidig fravælger de unge erhvervsuddannelserne.
Derfor er det nødvendigt med en lokal, koordineret indsats for at imødegå udfordringerne. En

vigtig faktor er at sikre kendskab til det lokale arbejdsmarked allerede i folkeskolen og få kendskab til de muligheder, erhvervsuddannelserne giver. Det kræver en samlet indsats på tværs af folkeskole,
erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner samt fritids- og kulturliv.
Alt for mange unge har det svært i overgangen fra barn til ung og
fra ung til voksen. Aftalen om bedre veje til uddannelse og job giver kommunerne et entydigt ansvar for at få unge op til 25 år godt
videre i job eller uddannelse. For at kunne lykkes med den opgave
er det nødvendigt, at den samlede lovgivning på de relevante områder – herunder også social- og beskæftigelsesområdet – understøtter en sammenhængende ungeindsats.
Ambitionsniveauet skal højnes i forhold til udsatte børn og unges
læring, så flere gennemfører en ungdomsuddannelse og senere
kommer i arbejde. Og færre skal falde ud af uddannelsessystemet.
Det kræver tidlig opsporing og en målrettet indsats. Dagtilbud, skole og familieområde skal sikre sammenhæng i understøttelsen af
det enkelte barns læring, og familieområdets bidrag med understøttende foranstaltninger til familien skal medtænkes. Kommunerne skal sætte mål for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse – og følge op.
Samlede indsatser på børn- og ungeområdet kræver omstilling

og tidlig indsats, en fælles forståelse af kerneopgaven og et samlet blik på børn- og ungeområdet. Når politikere, ledere og fagpersoner
samarbejder på tværs og arbejder i samme
retning, sikrer vi, at alle relevante perspektiver på børn og unge kommer i spil. Det giver
et stærkt udgangspunkt for at styrke læring,
trivsel, udvikling og sikre, at unge får de nødvendige kompetencer til at deltage på arbejdsmarkedet.

	Der skal sættes klare mål for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og der skal følges op på de fastsatte mål.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at Folketingets beslutninger på børn- og ungeområdet
omsættes til meningsfuld, helhedsorienteret
og sammenhængende praksis. Kommunerne
arbejder med at finde en god balance mellem
at sætte fælles retning på børn- og ungeområdet og samtidig sikre ledelsesrum til lederne
og professionelt råderum til medarbejderne.
Men kommunerne kan ikke løfte opgaven
alene. Lovgivningen skal understøtte en sammenhængende opgaveløsning, og grunduddannelserne skal ruste de kommende fagprofessionelle til det.

• Der skal arbejdes med forældreinvolvering på hele
børn- og ungeområdet

• Grunduddannelserne skal i højere grad understøtte en
tværgående opgaveløsning
	De kommende fagprofessionelle skal have kompetencer til at bringe deres
faglighed i spil i et tværprofessionelt og tværorganisatorisk samarbejde, og
derfor skal man på grunduddannelserne have et større fokus på den tværgående opgaveløsning.

	Der skal sættes klare rammer for et stærkt samarbejde med forældrene, da det
er en vigtig forudsætning for, at alle børn og unge lykkes.

• Staten skal sikre den nødvendige digitale infrastruktur og
dataunderstøttelse
	Der er brug for digital understøttelse af en sammenhængende indsats på børnog ungeområdet bl.a. i form af databaserede ledelsesværktøjer. De eksisterende tekniske og juridiske barrierer for at kunne trække nødvendige data om den
unge til en helhedsorienteret indsats skal fjernes.
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KL anbefaler
• Der skal ske et styrket samarbejde mellem
kommune og region
Kommuner og regioner skal allerede før barnet er født
sikre en sammenhængende og tværsektoriel indsats i
barnets første leveår. Det skal bl.a. ske gennem et forstærket samarbejde mellem sundhedsplejen og jordemoderfunktionen.

5/
Alle børn skal godt på vej i livet
– øg den sociale mobilitet

• En styrket indsats på tværs af fagområder
skal sikre tidlig opsporing og indsats
	For at kommunerne kan lykkes med at sikre tidlig opsporing og indsats, kræver det, at relevante og nødvendige
data deles på tværs af de forskellige fagområder.

Alle børn skal have en god start på livet. Det er afgørende for arbejdet med social mobilitet, at indsatserne iværksættes tidligt. Allerede før barnet er født, skal indsatserne
være sammenhængende og koordinerede: Jo tidligere der sættes ind, des mere effektive er vi som samfund til at sikre en positiv livsbane for udsatte børn.

• Der skal udvikles standarder
	For at kunne fremme den sociale mobilitet er det vigtigt,
at der udvikles standarder for monitorering og indikatorer
for effekt af sundhedsfremme og forebyggelse.

KL anbefaler, at kommuner og regioner forstærker samarbejdet om børns første leveår. Det skal bl.a. ske gennem et forstærket samarbejde mellem sundhedsplejen og
jordemoderfunktionen.

Forrentning af social indsats i forhold til alder og målgruppe
Den amerikanske økonom, nobelpristager og formand for bestyrelsen af Trygfondens
Børneforskningscenter på Aarhus Universitet, James J. Heckman, har vist, at det er en
langt bedre forrentning for samfundet at investere i de helt små børns udvikling,

0-3 år		

Jobtræning

Der er samtidig behov for, at der nationalt udvikles standarder
for monitorering og indikatorer for effekt af sundhedsfremme og
forebyggelse, så kommunerne får viden om effektive indsatser for
at styrke den sociale mobilitet.

eller gevinst, samfundet får ud af at sætte ind i en given alder hos børn og unge.

Skolegang

Vi ved, at det er afgørende for arbejdet med at

Kommunerne arbejder i dag med forskellige opsporingsmodeller.
Erfaringer med systematiske opsporingsmodeller viser, at indsatser sættes i gang op til halvandet år tidligere end før. Derfor er der
brug for fælles opsporingsmodeller baseret på eksisterende data
og viden om barnet. Det kræver, at staten sikrer den nødvendige
digitale infrastruktur og dataunderstøttelse, der understøtter en
sammenhængende opsporing og indsats på børneområdet.

end at vente til de kommer i skole. Heckman-kurven viser hvilken forrentning

Førskole programmer

Social mobilitet lykkes bedst, når kommunerne
leverer en sammenhængende og tidlig indsats
til børn i sårbare eller udsatte familier tæt på
barnets hverdagsliv og på tværs af fagområder
- i sundhedsplejen, på dagtilbuds-, skole-, familie-, kultur- og fritidsområdet.

fremme social mobilitet, at der er en sammenhæng i de mange
indsatser, som en familie møder. Det kræver et tæt samarbejde
på tværs af fagområder i kommunen, og at viden om det enkelte
barn bruges aktivt på tværs til fordel for barnet. Data fra sundhedsplejen og de nationale trivselsmålinger i folkeskolen kan
med fordel anvendes til at have en mere systematisk tilgang til
barnets trivsel.

Indsats i barnets første leveår

Vi ved, at jo tidligere man sætter ind i et udsat
barns liv, desto bedre chancer får barnet for at
klare sig godt senere i livet. Derfor begynder
arbejdet med at fremme social mobilitet allerede før, barnet er født. Det kræver, at den kommunale sundhedspleje har et tæt samarbejde
med almen praksis og jordemoder allerede
under graviditeten og i barnets første leveår. Et
samarbejde, som KL ser frem til bliver en del
af planen for Det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen.

4-5 år		

Skole			

efter skole
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KL anbefaler
• Der skal skabes en beskæftigelsesindsats, som målrettes den enkelte borger

6/

Beskæftigelsesindsatsen skal mål
rettes den enkelte borgers behov
Over en halv million borgere står uden for arbejdsmarkedet. Men det system, der skal
hjælpe flere i beskæftigelse, er så omfattende og kompliceret, at det både er vanskeligt
for kommunerne at administrere og svært for borgerne at navigere i.
KL ønsker en beskæftigelsesindsats, der målrettes den enkelte borger. Udgangspunktet
skal være at skabe fremdrift for den enkelte. Reglerne for den aktive beskæftigelsesindsats bør derfor gennemgå en gennemgribende forenkling, så der kan skabes en mere
effektiv beskæftigelsesindsats.

	Beskæftigelsesindsatsen skal have fælles rammeregler for alle målgrupper, men ikke detaljerede regler
for den enkelte indsats. En effektiv indsats er nødvendig for, at borgerne kan fastholde eller genvinde
styringen og initiativet i eget liv.

• Der skal være friere rammer for
beskæftigelsesindsatsen
	En effektiv og effektfuld indsats skal sikre, at borgere,
der i dag står uden for og måske endda er langt fra arbejdsmarkedet, kommer i ordinær beskæftigelse. Til
det er der brug for friere rammer for kommunerne.

• Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte rekruttering af medarbejdere
Virksomheder skal have en mere effektiv bistand
til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på kort og
på lang sigt samtidig med, at fastholdelse af medarbejdere understøttes.

• Beskæftigelsesindsatsen skal sikre et
holdbart match mellem borger og
virksomhed
	Der skal skabes bedre mulighed for, at jobcentrets
indsats kan tage udgangspunkt i virksomhedernes
behov for arbejdskraft.
Beskæftigelsesindsatsens vilkår er vanskelige.
Systemet er så omfattende og kompliceret, at
det er vanskeligt for borgerne at forstå og for
kommunerne at administrere. Borgerne kan
med god grund ikke gennemskue systemet, og
endnu værre – de kan ikke se meningen eller
sammenhængen i indsatsen. Derfor risikerer vi,
at borgere giver op og i stedet tilpasser sig til,
hvad de tror, systemet vil have.
Der er brug for større fleksibilitet, så der kan
skabes sammenhængende forløb for borgere,
der ikke nødvendigvis passer ind i en fast skabelon. Som samfund har vi brug for selvstændige og handlekraftige ledige. Medarbejderne i
landets jobcentre gør deres bedste for at skabe
sammenhængende forløb, men vi har brug for,
at kommunerne får fleksibilitet til at iværksætte netop den indsats, som giver resultater for
den enkelte.

En forenkling af beskæftigelsesindsatsen skal derfor sætte fokus
på den enkelte borgers behov for en indsats, der gennem sammenhængende forløb skaber progression og resultater. Desuden
skal en forenkling sikre, at borgerne fastholder eller genvinder
styringen og initiativet i eget liv. Vi ønsker fælles regler om rammerne, men ikke detaljerede regler om den konkrete indsats for
borgerne.
Også virksomhederne ryster på hovedet over den manglende
fleksibilitet i kontakten med jobcenteret. De skal møde handlekraftige og beslutningsdygtige medarbejdere, som hurtigt
hjælper med kvalificeret arbejdskraft, og som gør det lettere
for virksomhederne at inkludere mennesker med særlige udfordringer.
En forenklet beskæftigelsesindsats skal derfor sikre, at virksomhederne møder en tværgående, effektiv virksomhedsservice på
tværs af sektorer og kommunegrænser. Det kræver færre regler
på tværs af målgrupper og frie rammer, som understøtter samarbejde.
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KL anbefaler
• Samarbejde skal bidrage til
nytænkning

7/
Offentligt-privat samarbejde
skal styrkes

	Der bør iværksættes konkrete projekter,
som har potentiale til at forny den måde,
velfærdsopgaverne løses på. Projekterne
skal have fokus på innovation gennem
samarbejde. Det kan ske ved projekter med
fokus på fx nye forebyggende indsatser og
udvikling af ny teknologi.

• Fokus på kvalitet i samarbejdet
skal øges

Der er en lang tradition for et tæt samarbejde mellem kommunerne og private aktører.
Kommunerne køber varer, tjenesteydelser og entreprenørydelser for knap 100 mia.
kr. årligt hos private leverandører. Samarbejdet rummer stadig store potentialer, men
fokus skal være der, hvor samarbejdet giver synergier.

	Det skal understøttes ved at igangsætte
analyser og udviklingsprojekter på udvalgte
markeder med henblik på at styrke kvaliteten i samarbejdet og forebygge tvister
mellem kommunen som ordregiver og leverandører. Det kan fx være igennem en anden
tilrettelæggelse af udbuddet eller en bedre
’contract management’.

KL ønsker, at det fremadrettede samarbejde mellem kommunerne og private aktører
i højere grad har fokus på innovation og øget kvalitet frem for blot yderligere konkurrenceudsættelse.

• Nye netværk skal bidrage til fornyelse
Kommunerne køber varer, tjenesteydelser og
entreprenørydelser, der leveres af alt fra store
internationale koncerner, over selvejende organisationer med en lang tradition for at levere
velfærdsydelser til små enkeltmandsvirksomheder. Rammerne for et samarbejde kan både være
etableret gennem et udbud, en fritvalgsordning
eller andre former for aftaler.
Samarbejdet med de private er således meget
varieret og har udviklet sig over tid både i omfang
og indhold. Og kommunerne er gradvist blevet
mere professionelle indkøbere.
Debatten om offentligt-privat-samarbejde kredser ofte om, hvor mange offentlige opgaver, der
kan løses af private aktører. Der er imidlertid ikke
belæg for at konkludere, at de udfordringer, som
vi står overfor som velfærdssamfund, vil kunne
løses ved blot at accelerere konkurrenceudsættelsen af offentlige velfærdsopgaver. Kommunernes erfaring med konkurrenceudsætning er ikke
entydige. Der er derfor behov for nytænkning.
Det kan fx være udvikling af nye effektive forebyggende indsatser indenfor det specialiserede

socialområde, beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og ældreområdet. Kan man via offentligt-privat-samarbejde forbedre
effekten af indsatserne indenfor disse områder og dermed forebygge behovet for offentlige velfærdsydelser, vil det frigøre mange
ressourcer til anden service. I den sammenhæng er det også væsentligt at have fokus på de muligheder, der følger af udviklingen af
nye teknologiske løsninger.
Nytænkning af OPS-området fordrer, at nye opgaveområder og
nye samarbejdsformer sættes i spil. Det fordrer endvidere kompetencer og viden om, hvordan sådanne samarbejder etableres – herunder på hvilket grundlag de skal etableres.
For den enkelte kommune er det ressourcekrævende og dyrt at gå
pionervejen. Det kan også synes uoverskueligt. De kommuner, der
har forsøgt at gå pionervejen, har heller ikke altid haft oplevelsen
af, at markedet var modent, eller at tilgangen var uden barrierer. Fra
centralt hold bør man derfor sætte kræfter ind på at understøtte
dels ”pionéragtige” samarbejder og dels projekter, der bidrager til
kompetenceopbygning, erfaringsopsamling og vidensdeling ift. at
gå pionérvejen. Endelig er der behov for at udvikle kvaliteten i det
offentligt-private samarbejde på en række områder. Fx er nogle markeder karakteriseret ved en type konkurrence, hvor leverandørerne
fristes til at byde ind med en kvalitet og pris, som de, når det kommer til stykket, ikke kan levere. Sådanne kontrakter ender ofte i tvister til skade for det generelle samarbejde og til gene for borgerne.

Nye løsninger i kampen
mod dehydrering af ældre
Frederikssund, Albertslund og Esbjerg Kommuner
har sammen med Markedsmodningsfonden iværksat et innovationspartnerskab, der har til formål at
udvikle nye løsninger, som skal hjælpe med at forebygge dehydrering blandt ældre.

Ca. 10 pct. af indlæggelser af borgere over 65 år skyldes dehydrering. Kan dehydrering forebygges, kan man derved undgå indlæggelser med samfundsomkostninger og gener for borgeren
til følge.
Der er i projektet udviklet to løsninger, som aktuelt er i testfasen. Et plaster opsamler via en sensor data vedr. den ældres
eventuelle dehydrering. Der er også udviklet en drikkevægt, der
ligeledes opsamler data om, hvornår og hvor meget den ældre
drikker. Begge løsninger kan advare personale og pårørende,
hvis den ældre er i fare for dehydrering.

	Der bør oprettes netværk blandt offentlige
og private parter, som ønsker at forny det
offentligt-private samarbejde. Projekterne
skal bidrage med erfaringer til, hvordan
samarbejdet mellem offentlige ordregivere
og private leverandører fremadrettet bør
udvikles til fælles bedste. Projekterne skal
således sætte fokus på fælles udfordringer.
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8/
Fremtidens erhvervs- og turisme
indsats skal være enkel og
målrettet virksomhedernes behov
Det står højt på kommunernes prioriteringsliste at sikre gode forhold for de lokale virksomheder. Et sundt erhvervsliv skaber arbejdspladser og vækst i kommunerne, som
kommer alle borgere til gavn. Men erhvervsfremmeindsatsen, som skal sikre netop det,
er kompleks, dyr at administrere og tilbuddene overlapper hinanden.
KL anbefaler derfor, at erhvervsfremmesystemet forenkles og forbedres, så det i højere
grad understøtter vækst og skabelse af arbejdspladser i hele landet – til gavn for virksomhederne og til gavn for borgerne.

19

KL anbefaler
• Der skal skabes en gennemgribende
forenkling af erhvervsfremmeindsatsen
	Forenklingen skal ske ved at nedlægge vækstfora og
overdrage opgaver og midler til staten og kommunerne. Det vil give en slankere administration og et
væsentligt enklere erhvervsfremmesystem, hvor der er
direkte sammenhæng og sammentænkning mellem
niveauerne i den offentlige indsats.

• Bureaukrati skal mindskes ifm.
strukturfondsmidler
Ved at samle udmøntning af strukturfondsmidler i
Danmark fra seks til ét besluttende fora med større
indflydelse til stat, kommuner og erhvervsliv, kan der
skabes bedre sammenhæng mellem de ordninger, der
tildeles midler. Udmøntningen vil således i højere grad
bygge på erhvervslivets efterspørgsel.

• Antallet af klynger og innovationsnetværk skal reduceres markant

Der er behov for, at erhvervsfremmeindsatsen
forenkles og omlægges, så midlerne bruges
bedre. Det vil give mere målrettet støtte af
dansk erhvervsliv og i højere grad understøtte
vækst i hele landet med udgangspunkt i virksomhedernes behov og udfordringer.
I dag er området præget af for mange aktører
og sammenfaldende tilbud. Indsatsen er dyr
at administrere, og virksomhederne oplever,
at erhvervsfremmesystemet er uoverskueligt.
Gode lokale erhvervsforhold er afgørende for
virksomhedernes hverdag og udviklingsmuligheder, og virksomheder og kommuner har et
tæt samarbejde. Bl.a. betyder kommunernes
mange virksomhedsrettede myndighedsopgaver, at kommunerne har opbygget et stort
kendskab til de lokale virksomheders behov
og udviklingsmuligheder, som skal ses i sammenhæng med erhvervsfremmeindsatsen.
KL foreslår fire forenklingstiltag, der vil medføre et erhvervsfremmesystem med højere
kvalitet for færre penge, og som i højere grad

end i dag tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Virksomhederne skal opleve et erhvervsfremmesystem, der hurtigt og
smidigt tilbyder relevant hjælp på tværs af niveauer i erhvervsindsatsen – fra det lokale til det nationale.
Kernen i forenklingsforslagene er, at erhvervslivet skal have mere
indflydelse på erhvervsindsatsen, og at antallet af niveauer i systemet skal reduceres. Det vil give en væsentlig slankere administration af erhvervsfremmesystemet til gavn for virksomhederne
samt mindre knopskydning af midlertidige projekter og bedre
mulighed for at koordinere den samlede erhvervsindsats i Danmark.
Turismen er et erhverv, der har stor betydning for kommunernes økonomi og for væksten i hele landet. Udviklingen af danske
turistdestinationer kræver et tæt samspil mellem kommuner,
erhvervsliv og de mange frivillige kræfter, som er en betydelig
drivkraft for turismeudviklingen. Når kommunerne arbejder sammen for at styrke turismen, giver det flere handlemuligheder og
bedre forudsætninger for at opnå højere kvalitet og mere effekt af
investeringerne. KL anbefaler derfor et endnu større samarbejde
på tværs af kommuner end i dag. Således kan turismeindsatsen
løftes og turismeinvesteringerne puljes for at professionalisere
indsatsen og skabe større effekt og øget afkast.

	Der bør ske en konsolidering af klynger med overlappende aktiviteter og virksomhedstilbud. Det vil
hæve kvaliteten i ordningerne og gøre det lettere for
virksomhederne at finde de rette tilbud.

• Der skal etableres en klar arbejdsdeling
mellem kommuner og væksthuse
Væksthusene er bindeleddet mellem lokale virksomheder og statslige erhvervsfremmetilbud. Men
arbejdsdelingen mellem kommuner og væksthuse
skal være klarere. Virksomhederne skal tilbydes basal
vejledning lokalt i kommunerne og specialiseret vejledning i væksthusene som indgang til specialiserede
statslige ordninger.

• Skab attraktive tværkommunale
turistdestinationer
Ved at samle turismeinvesteringerne tværkommunalt
kan kommunerne få et større afkast af deres investering. Det gode samarbejde skal sikre, at lokale kræfter
mobiliseres, så turister tilbydes både oplevelser, natur,
restauranter og overnatningsmuligheder af et vist
omfang.
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KL anbefaler
• Digitalisering skal understøtte, at mødet
med den offentlige sektors service er sammenhængende, nært og personligt
	Det betyder bl.a., at borgerne inddrages, når nye borgerrettede digitale løsninger designes og udvikles. Borgerens
behov for personlig og sammenhængende service kommer i højsædet, fx. når et barn skrives op til daginstitution.

9/
Borgernær service skal understøttes af bedre af digitalisering

• Deling af data skal skabe sammenhæng for
borgerne
	Der skal være klare regler for indsamling af data, og datadeling skal ikke begrænses af forældet lovgivning.

• Borgere skal have digital indsigt i brugen af
deres data og deres sagsforløb

Digitale løsninger er allerede og vil fortsat være en vigtig vej til mere sammenhæng, bedre kvalitet og højere effektivitet, når den offentlige sektor løser opgaver for borgerne.

	Den offentlige sektor skal øge indsatsen på datasikkerhedsområdet og arbejde for at skabe gennemsigtighed, så borgerne får større indsigt i de digitale løsninger,
ift. hvad deres data anvendes til, eller hvad status er i
deres sag.

KL anbefaler, at fremtidens borgernære service i højere grad understøttes af digitale
løsninger, som er designet til at skabe sammenhæng for den enkelte borger.

• Alle myndigheder har ansvar for egen
it-arkitektur, men skal følge fællesoffentlige principper og arkitekturregler
	De fælles principper og arkitekturregler vil blive indarbejdet i den kommunale rammearkitektur. De statslige og
regionale myndigheder skal følge trop.

I den offentlige sektor er det borgernes møde
med det offentlige, oplevelser og muligheder
for at deltage og bidrage aktivt, som er i centrum. Det gælder uanset, om det er den ledige,
som søger job eller den ældre medborger, som
har brug for hjælp til at klare hverdagen.

forskelligartet fra myndighed til myndighed. Det gælder eksempelvis data om borgerforløb på tværs af hjemmeplejen og sygehuse. Data skal kun indsamles og anvendes, hvor det er nødvendigt og giver værdi for borgeren og samfundet. Derfor skal der
være klare regler for indsamling. Men deling af data skal ikke begrænses af forældet lovgivning.

Borgernes adgang til egne data skal
give borgerne tryghed og handlerum

Borgeren skal kunne regne med, at myndighederne kender de relevante oplysninger i deres
sag, og borgeren skal kunne have fuld tillid til,
at myndighederne opbevarer deres personlige data sikkert og kun bruger dem til formålet.
Derfor skal den offentlige sektor også øge indsatsen for datasikkerhed. Den offentlige sektor bør arbejde for at skabe den samme gennemsigtighed som fx i netbanken, så borgerne
gennem de digitale løsninger får større indsigt
i, hvad deres data anvendes til, eller hvad status
er i deres sag.

Med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020
er der igangsat en række initiativer, som skal understøtte, at de
digitale løsninger bidrager til at skabe mere sammenhæng, nærhed og effektivitet. Borgerne skal opleve, at de digitale velfærdsløsninger passer til deres aktuelle livssituation og behov, og der
skal være øget adgang til borgenes egne data.

Sådan lyder kommunernes fælles vision for adgang til egne data. Med tryghed menes, at borgerne via et overblik over informationer om deres egen
sag har tillid til, at kommunens oplysninger belyser og håndterer deres
sager og henvendelser ordentligt og tilstrækkeligt. Med handlerum menes,
at borgerne får et overblik, så de om nødvendigt kan handle på baggrund
af de data, som kommunerne har registreret om dem.

Mange data er fortsat lagret ustruktureret og

Hvis den offentlige sektor skal være mere sammenhængende og
effektiv i en digital tidsalder, kræver det, at myndighederne i højere grad bygger deres digitale systemer efter fælles principper og
standarder. Ellers bliver det alt for dyrt, når systemerne fremover
skal ændres eller skiftes ud. Derfor er det nødvendigt, at der fremover er et tættere samarbejde på tværs i den offentlige sektor om
it-arkitektur.

KL anbefaler, at fremtidens satsning på brug af data har fokus på at sætte borgeren
i centrum, og følgende principper skal være styrende:

• Borgerne skal kunne forstå og overskue egne data
• Borgerne skal kunne bidrage med data
• Borgerne skal kunne anvende egne data
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KL anbefaler
• Data skal anvendes til bedre velfærd
	Data skal behandles og anvendes sikkert. Det skal i højere grad sikres, at registerdata kan deles på tværs af den offentlige sektor.

• Lovgivningen skal bane vejen for forsøg med nye teknologier
	Relevant lovgivning skal justeres, så det er muligt at gennemføre forsøg/pilotprojekter med ny teknologi på afgrænsede målgrupper i en begrænset periode
– gerne med inspiration fra tilgangen i frikommuneforsøgene.

10/
Øget velfærd gennem brug af
ny teknologi

• Større samarbejde om tværgående afprøvning af nye teknogier
Kommunerne og regeringen kan i samarbejde afprøve nye teknologier. Dette kan
bl.a. skabe viden om, hvordan man med kunstig intelligens kan analysere sociale
mønstre og målrette indsatserne bedre. Machine learning kan automatisere en
række processer, der i dag foretages manuelt, hvilket kan frigøre ressourcer til
velfærd.

Robotter, big data, sensorer og virtual reality giver mulighed for at tilpasse kommunernes indsatser til den enkelte borger. Den teknologiske udvikling bringer helt nye muligheder for at udvikle det danske velfærdssamfund. Det drejer sig bl.a. om, hvordan vi
kan levere velfærdsservice til et stigende antal ældre borgere, bryde negativ social arv og
bringe flere borgere ud af offentlig forsørgelse.

• Der skal skabes klarhed over potentialerne i kunstig
intelligens
	Robust viden om, hvordan man bruger kunstig intelligens (AI) og Virtual reality
(VR) på velfærdsområderne i den offentlige sektor, skal udvikles. VR kan anvendes til læring hos børn og unge og til fjernundervisning i områder, hvor der ikke
er uddannelsesinstitutioner i umiddelbar nærhed.

KL anbefaler, at regeringen, regioner og kommuner arbejder tæt sammen om at afprøve
nye teknologier og sammen sikre, at potentielle lovmæssige barrierer fjernes, for at teknologien kan bidrage til velfærdsudviklingen.

• Brug nye metoder til at tage bedre højde for borgernes
adfærd
	Den offentlige sektor skal udvikle og afprøve metoder til, hvordan teknologi kan
bruges til at målrette ydelser til borgerne. Udviklingen bør tage afsæt i de erfaringer, der opnået gennem brug af nudging og lignende metoder.

Parallelt med teknologiudviklingen foregår der
i disse år forandringer i vilkårene for mødet
med borgeren. Et vedvarende effektiviseringspres betyder, at den offentlige sektor er nødt til
at tænke smartere, hvis vi fortsat vil levere en
kvalitet i velfærdsindsatsen, der matcher borgernes stigende forventninger til service. Samtidig ændrer borgernes adfærd og præferencer
sig i retning af krav om flere digitale ydelser,
mere medindflydelse og større gennemsigtighed i kommunens sagsbehandling.
Danmark er et af de lande i verden, der er bedst
rustet til den digitale omstilling. Men hvis vi skal
gribe mulighederne i de nye teknologier, kræver det strategiske satsninger på tværs af den
offentlige sektor – i særdeleshed satsninger, der
sigter på tværs af områderne social, sundhed,
beskæftigelse, vækst og uddannelse. Det kan fx
være indsatser rettet mod udsatte unge, ældre,
handicappede eller borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Dvs. målgrupper, hvor flere områder bidrager til en helhedsorienteret indsats.

Det er kommunerne, der hver dag møder borgerne. Kommunerne spiller derfor en absolut hovedrolle i omstilling og implementering af nye teknologier på tværs af velfærdsområder. Kommunerne er i fuld gang, og der er allerede høstet mange værdifulde
erfaringer med brug af nye teknologiske løsninger – fx inden for
telemedicin, online skærmbesøg i bostøtte, digitalt understøttet
træning, lokationsbaseret jobsøgning via apps og virtual reality i
undervisningen.
De nye teknologier har et stort potentiale for at skabe større sammenhæng mellem velfærdsområder. Særligt kunstig intelligens
rummer nogle muligheder for, at man eksempelvis med data fra
social- og sundhedsområdet er i stand til at levere viden om sociale mønstre, der kan understøtte fx lærernes arbejde med de
enkelte børn og unge og familier/forældre.
Udviklingen betyder, at kommuner i fremtiden skal finde nye
smarte løsninger og metoder til at imødekomme borgernes krav
til velfærdsservice. Det stiller bl.a. krav til kommunernes innovationsevne, en effektiv udbredelse af god praksis og ikke mindst
mod til at afprøve nye løsninger med afsæt i de nye teknologiske
muligheder.

Kommunerne tester nye teknologier
Foruden de store strategiske samarbejder, som KL har indgået med kommunerne og regeringen om
fælleskommunal og fællesoffentlig digitalisering, har KL igangsat et projekt, der skal sætte de nye teknologiske muligheder på dagsordenen i kommunerne.
Arbejdet har resulteret i et dialogværktøj, der konkret beskriver, hvilke perspektiver og muligheder de vigtigste nye
teknologier giver inden for de forskellige fagområder som teknik og miljø, social og sundhed, børn og læring samt
vækst og beskæftigelse.
Som næste skridt i projektet søsætter KL en række pilotprojekter i samarbejde med kommunerne, hvor forskellige nye teknologier prøves af i praksis. Projekterne skal blandt andet hjælpe KL og kommunerne med at afprøve,
hvordan ny teknologi kan skabe nye løsninger på kendte velfærdsopgaver – fx hvordan man på tværs af velfærdsområder kan bruge kunstig intelligens i sagsbehandlingen og virtuelle løsninger i mødet med borgeren.
Pilotprojekterne skal også belyse, om rammerne for kommunernes arbejde matcher de nye muligheder, teknologien giver, og om der er lovmæssige barrierer, der skal fjernes for, at teknologien kan bidrage til velfærdsudviklingen.
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