Status på den fælleskommunale digitale handlingsplan november 2018
Initiativ forløber planmæssigt.

Initiativ er udfordret, men det forventes håndteret.

Initiativ er stillet overfor kritiske udfordringer.

-

25 Initiativer

9 Initiativer

1 Initiativ

2 Initiativer

Initiativ

Status
november 2018

Status
maj
2018

Vurdering

1.0 Borgerbetjening 3.0
1.1 Sammenhængende digital borgerservice
1.2 Adgang til egne data

2.0 Mere selvhjulpne borgere
2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi
2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet
2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog
III

Projektet er i gul på implementeringssporet. I økonomiaftalen for
2018 er det aftalt, at så vidt muligt skal alle kommuner have implementeret FSIII inden udgangen af 2018. Næsten alle kommuner når i
mål med teknisk implementering af FSIII i indeværende år, men en

2.4 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL

mindre andel af kommunerne, når først organisatorisk implementering i 2019.
Projektet er i rød, da udbuddet af den telemedicinske løsning har
vist, at prisen er højere end forventet. Det har medført, at der skal
anskaffes et nyt politisk mandat til indkøb af løsningen, hvilket har
forsinket projektet. Derudover har der været enkelte faseforsinkelser,
men det er ikke noget, der vurderes at ramme den endelige udbredelse i 2019. Der er nu en fælles forståelse for, at det skal være påbegyndt udbredelse i 2019 snarere end at løsningen er udbredt.

3.0 Smart digital beskæftigelsesindsats og gode vilkår for vækst
3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion

Projektet er i gul, da den forventede idriftsættelse af system er forsinket og udskudt til marts 2019. Det har i projektet været svært, at få
alle de nødvendige datakilder på plads. Samtidig har det vist sig, at
validering af data er mere tidskrævende end der var lagt op til i den
oprindelige tidsplan.

3.3 Udbredelse af Smart City
3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data
3.5 Digitalisering af den virksomhedsrettede kommunikation

4.0 Digital sammenhæng for børn og unge
4.1 Bedre sammenhæng for børn og unge
4.2 Digitale redskaber i dagtilbud

4.3 Robust it-infrastruktur i folkeskolen
4.4a Brugerportalsinitiativet - Læringsplatforme

Grundet projektets risici er status angivet til gul. Det skyldes at læringsplatformenes berettigelse udfordres fra flere kanter, herunder
politisk, hvilket potentielt hæmmer læringsplatformenes anvendelsen
hos det pædagogiske personale.

4.4b Brugerportalsinitiativet - Samarbejdsplatformen
Aula

Projektet er i gul, da det har været nødvendigt justere tidsplanen for
pilotafprøvningen. Aula udrulles fortsat over foråret 2019, og er ude
på alle skoler i august 2019. Delleverance 3 indeholdende release af
app samt dokumenter, galleri og skema/vikardækning er i gang og pilottestes af pædagogisk personale frem til januar 2019. Pilotafprøvning i Aarhus, Gladsaxe, Høje Taastrup og Odder startes op i januar
2019 i stedet for oprindeligt planlagt opstart i november 2018. Første
bølge af udrulning sker fra februar 2019. Pilotdrift i dagtilbud påbegyndes i april 2019

4.5 Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i folkeskolen
4.6 Det sammenhængende digitale bibliotek

5.0 Teknologi giver bedre fysiske rammer
5.1 Videre med Byg & Miljø
5.2 Kloge kommunale kvadratmeter

Grundet projektets tidsplan er den samlede status angivet som gul.
Projektets tidsplan er blevet forskudt af hensyn til korrelation med pilotprojekt om nøgletal, der udføres i regi af Omstillings- og Udviklingsenheden.

5.3 Etablering af digitalt vandløbsregulativ

5.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata
5.5 Kommunal implementering af grunddata

6.0 Effektiv styring og administration
6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med
sociale ydelser

-

-

Ikke igangsat
Programmet er i fremdrift, men programperioden forlænges som
følge af forsinkelser i det fællesoffentlige grunddataprogram.
Grundet yderligere forsinkelser på det fællesoffentlige grunddataprogram er programperioden for KIG forlænget til medio 2020. Samtidig
er der i programplanen taget højde for grunddataprogrammets udmeldte forsinkelser.

6.2 Fælleskommunale samarbejder

-

-

Ikke igangsat

6.3 Data på tværs med FLIS

6.4 Implementering af de nye monopolbrudsløsninger

Samlet set er der væsentlige udfordringer med at efterleve de udmeldte tidsplaner. Det har flere gange været nødvendigt at justere
tidsplanerne for implementering af monopolbrudssystemerne til. Hver
gang pga. af nye udmeldte forsinkelser. Det har især skyldtes udfordringer med at få KMD til at levere på de aftaler, der er indgået aftale
om.

7.0 Digitale fundamenter
7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen
7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning

Projektet er presset på scope og ressourcer fordi leverancer, der
kræver juridisk bistand, er blevet udskudt, da det ikke har været muligt i KL at prioritere adgang til de rette kompetencer (og det har ikke
været relevant at hente disse eksternt). Derudover er projektet trådt
ind i arbejdet med cybersikkerhed i forlængelse af regeringens plan
for dette. Fagligheden til arbejdet med cybersikkerhed er i projektet,
men der er ikke tilstrækkelige ressourcer til dette.
Programmet er i gult grundet en forsinkelse af delleverancen vedrørende et kompetencehjul for ledere. Denne forsinkelse har medført,
at projektets udbredelse i 2018 er forsinket. Det forventes at ledelseshjulet bliver leveret i 2. kvartal 2019.

7.3 Digital kompetente kommuner

8.0 Kommunernes teknologispring
8.1 Ny teknologi kræver demokratisk debat
8.2 Kunstig intelligens på velfærdsområderne
8.3 Ny teknologi og bedre uddannelsesvalg
8.4 Styrket interesse for naturvidenskab og teknologi
via VR og AR
8.5 VR i integrationsindsatsen

-

8.6 Børns teknologiforståelse og teknologi i læringsmiljøerne
8.7 Kommunernes aktive bygninger – flere tilbud til
sundhed, forebyggelse og fritid
8.8 Digitalt understøttet bedre brug af hjælpemidler
8.9 Øget mobilitet med ny teknologi

Projektet er sat i gul grundet ændret scope fra at være en afdækkende analyse til at være understøttelse og udbredelse af lokale pilotprojekter på området med deltagelse af en lang række kommuner.

