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Initiativoversigten indeholder udvalgte informationer om de enkelte initiativer. For yderligere information 
henvises til en-sides beskrivelser og udvalgte projektbeskrivelser for initiativerne på 
http://www.kl.dk/initiativstatus.   
Spørgsmål til det enkelte initiativ kan rettes til projektlederen/kontaktpersonen for initiativet.  
Har du spørgsmål angående leveranceoversigten, kontakt da Anne Kathrine Fjord-Marschall (AKF@kl.dk) 
eller Søren Frederik Bregenov (SFB@kl.dk). 
 
Initiativoversigten opdateres halvårligt i juni og december, og næste gang er august 2019. 
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Initiativ 1.1  Sammenhængende digital borgerservice 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori 
 

Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommunerne deltager i 
projektets styregruppe 
(Styregruppe for Borgerbetjening 
3.0): 

- København Kommune 
- Syddjurs Kommune 
- Vejen Kommune 
- Aalborg Kommune 
- Odense Kommune 
- Aarhus Kommune 

 

Flemming 
Engstrøm 
(FLEN@kl.dk)  

Program 
 

1.1 Mere 
sammenhængende 
digitale brugerrejser, 
1.2 Bedre digital 
kommunikation og 9.2 
Kommunikation og 
hjælp til borgere og 
virksomheder 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Leverancer i forhold til Fælleskommunalt servicedesignværktøj 
- Fælleskommunalt servicedesignværktøj 
- Kursus i servicedesign 
- Opstartsvejledning til arbejdet med servicedesign 
- Gevinstrealiseringsvejledning  
- Case-samling med gode eksempler på kommunernes anvendelse af servicedesign 
- Fagligt netværk for servicedesign. 

Leverancer i forhold til Arkitektur og Krav 
- Fælleskommunal referencearkitektur for selvbetjening 
- Reviderede krav til obligatoriske selvbetjeningsløsninger 
- Implementeringsvejledning for referencearkitektur og krav til selvbetjeningsløsninger. 
- Leverancer i forhold til Løsninger og Komponenter 
- Fællesoffentlige eller fælleskommunale komponenter til selvbetjening 
- Implementeringsvejledning til anvendelse af fælles komponenter. 

Leverancer i forhold til Opfølgning  
- Opfølgningsmetode til måling af brugertilfredshed 
- Opfølgningsmetode og -system til måling af transaktioner. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q2 2017 

Kommunens 
opgaver 

- Lokal beslutning om og efterfølgende anvendelse af servicedesign-metoden 
- Lokal Implementering af referencearkitektur og de reviderede krav til selvbetjening 
- Lokal implementering af komponenter 
- Lokal implementering af opfølgningsmetode og –system. 

Gennemførte 
leverancer 

Fsva. Servicedesign: 
- Udarbejdelse af fælleskommunalt servicedesignværktøj 
- Servicedesignværktøj og opstartsguide publiceret 
- Kursus i servicedesign udarbejdet i samarbejde med COK 
- Kommunalt netværk for servicedesign er oprettet. 
- Der er gennemført evaluering af kursusforløb i servicedesign og re-design af kurset 
- Der er lavet status for kommunernes anvendelse af servicedesign. 
- Der er gennemført en konference om kommunale erfaringer med servicedesign. 

Fsva. Løsninger og Komponenter: 
- Analyse af mulige fælles løsninger gennemført. 
- Analyse af mulige komponenter gennemført.  

mailto:FLEN@kl.dk
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- Referencegrupper etableret på en række områder. 
- Der er gennemført pilotprojekt af Track&trace i Aarhus, Aabenraa og Skanderborg 

kommuner. 
- Der gennemført pilotprojekt af Guide i Syddjurs Kommune 
- Der er etableret samarbejde med KOMBIT og Odense Kommune om et projekt, der 

afdækker brugerbehov og arkitektur til en evt. kommende fælles samtykkekomponent 
Fsva. Opfølgning: En model for en kommunal model for opfølgning på brugernes anvendelse og 
tilfredshed med de kommunale selvbetjeningsløsninger. 

- Aftalt kommunale selvbetjeningsløsninger, hvor det er relevant at lave opfølgning på 
brugernes anvendelse og tilfredshed.  

o Sygedagpenge 
o Opskrivning til daginstitution 
o Opskrivning til Skole og SFO 
o Kropsbårne hjælpemidler  
o Vielse 
o Byg & Miljø  

- Der er gennemført pilotprojekter i Esbjerg og Fredensborg 
- Der er udarbejdet model for opfølgning på brugertilfredshed i kommunerne 
- Der er udarbejdet kravspecifikation for anskaffelse af fælleskommunal komponent til 

indsamling og udstilling af brugertilfredshedsdata og transaktionsdata. 
- Der er etableret samarbejde med KOMBIT om anskaffelse af løsning til indsamling og 

udstilling af data. 
- Der er udarbejdet fælleskommunale retningslinjer for registrering af 

brugertilfredshedsdata og anvendelsesdata i selvbetjeningsløsningerne.  
- Der er udviklet en API-løsning til opsamling og udstilling anvendelses- og tilfredshedsdata 

til de kommunale selvbetjeningsløsninger. 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Implementering af API til måling af anvendelses- og tilfredshedsdata på de 7 valgte 
områder. 

- Vejledning om anvendelse af guide-løsninger (Q2 2019) 
- Vejledning om anvendelse af "track & trace" (Q2 2019). 
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Initiativ 1.2  Adgang til egne data 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i KL:  Projektkategori Relation til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe (styregruppe for 
Borgerbetjening 3.0): 

- København Kommune 
- Syddjurs Kommune 
- Vejen Kommune 
- Aalborg Kommune 
- Odense Kommune 
- Aarhus Kommune 

 

Marie Madsen 
(MMD@kl.dk)  

Projekt 1.3 Overblik 
over egen sag 
og ydelser 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

2017 Q4: 
- Valg af område og kommuner for pilotprojekt via den fælleskommunale infrastruktur. 
- 2018 Q1:Udkast til prototyper for udstilling af udvalgte data 
- Løsningskoncept for udstilling af udvalgte data  
- Indsamle og kommunikere de løbende findings i pilotprojekterne 

Indsamle og udbrede kommunale erfaringer for udstilling af data.2018 Q2: 
- Beslutningsoplæg til det videre arbejde med pilotprojekter i den fælleskommunal 

infrastruktur og øvrige pilotprojekter. 
2018 Q3: 
- Igangsat udvikling af pilot med leverandør for at udarbejde en løsning til at udstille 

udvalgte sager og ydelser for borgere i de 5 pilotkommuner 
- Løbende indsamle og kommunikere de løbende findings i pilotprojekterne 
- Løbende indsamle og udbrede kommunale erfaringer for udstilling af data 
- Målepunkter for evaluering af løsning igangsat 
- Løbende dialog med fællesoffentlige parter om koordination mellem 1.2 og 1.3. 
2018 Q4: 
- Release af sags- og ydelsesoverblik på Borger.dk d. 11 december, for de 5 pilotkommuner.  
 
 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q2 2017 En række kommuner har været inddraget i forbindelse med at udarbejde en 
fælleskommunal vision for borgerens adgang til egne data. 

Kommunens 
opgaver 

- Inddragelsen af kommunerne vil løbende ske bl.a. i forbindelse udarbejdelse og 
gennemførelse af pilotprojekter 

- Løbende indsamling af kommunale erfaringer. 

Gennemførte 
leverancer 

- En fælleskommunal vision for adgang til egen data (Q2 2017) 
- En fælles kommunal plan for det videre arbejde med visionen herunder udpegning af 

pilotprojekter (Q2-Q3 2017) 
- Udarbejdet og godkendt projektbeskrivelse for det videre arbejde (Q3 2017) 
- Udkast til vision for adgang til egne data er udarbejdet i samarbejde mellem KL og et antal 

kommuner. 
- 5 pilotkommuner er valgt til projektet. Områderne for udstilling af data er sager, ydelser 

og dokumenter (Q4 2017) 
- Indsamling og udbredelse af kommunale erfaringer med udstilling af data (Q2 2018 - 

løbende) 

mailto:MMD@kl.dk
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- Brugerinddragelse for at afklare brugernes behov for at få overblik over sager og ydelser 
(Q2 2018) 

- Igangsættelse af udvikling af pilot for 5 pilotkommuner (Q3 2018) 
- 5 pilotkommuner er valgt til projektet, og der er valgt områder, som skal udstilles på 

borger.dk (Q4 2018) 
- Det digitale bureau Peytz og Co. har indhentet indsigter fra borgere gennem udvikling af 

mobile-first prototyper  
- Fællesoffentligt er der igangsat en række pilotprojekter – sikring af samspil mellem 

fællesoffentlige og fælleskommunal referencearkitektur 
- Projektet har indgået et samarbejde med Borger.dk og KOMBIT om at udvikle en MVP 

(minimal viable product) pilot. Hvor der vises sager og ydelser for borgeren på udvalgte 
områder i de 5 pilotkommuner. Der er forventet release på piloten medio december  

- Der er indgået et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen om at udarbejde en model for 
at sammenstille data fra forskellige myndigheder og vise det for borgeren. Det kommunale 
projekt indgår som myndighed i denne test af datasammenstillingen. 

- Løsningen er releaset på Borger.dk for borgere i de 5 pilotkommuner. Kommunerne har 
selv udvalgt hvilke områder de har ønsket at vise og fra hvornår.  

 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

I Q1 2019 vil projektet foretage en evaluering af løsningen, herunder hvilken værdi det giver for 
borgere og kommunen. Behov for tilretninger af løsning baseret på resultater fra evaluering 
vurderes i forlængelse heraf  

- Efter evalueringen er afsluttet, skal der ske en politisk afklaring af hvordan der 
fælleskommunalt skal arbejdes videre med at give borgerne overblik over sager og ydelser. 

- Opfølgning på økonomiaftale hvori det fremgår, at Regeringen vil komme med et udspil, 
der bl.a. indeholder et konkret initiativ, som skal sikre øget gennemsigtighed og overblik 
over de data om borgerne, som anvendes af de offentlige myndigheder. Parterne er enige 
om at drøfte forberedelse af initiativet i fællesskab. 

- Videreudvikling af løsning fra en minimumsløsning.  
 



    

11 
 

Initiativ 2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi 

Status (januar 
2019) 
 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe: 

- Holbæk Kommune 
- Københavns Kommune 
- Thisted Kommune 
- Esbjerg Kommune 
- Aarhus Kommune 
 

Gitte Duelund 
Jensen 
(GDJ@kl.dk) 

Program 3.3 Udbredelse af 
digitale 
velfærdsløsninger 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Identifikation, overblik og prioritering af de behov, som projektet skal hjælpe 
kommunerne med at svare på (4. kvartal 2017)  

- Kortlægning af organiseringen på velfærdsteknologiområdet i alle kommuner (4. kvartal 
2017)  

- Afklaring af juridiske forhold og implikationer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologi 
(præsenteres 4. kvartal 2017 og opdateres herefter løbende)  

- Dialog med relevante videns-institutioner om mulige strategiske samarbejder (løbende) 
- Udarbejde 98 kommunale rapporter på baggrund af dataindsamlingen for kommunernes 

arbejde med udpegede fokusområder (ved afslutningen af hvert år)  
- Udarbejde national rapport på baggrund af dataindsamling for kommunernes arbejde med 

at udpegede fokusområder (ved afslutningen af hvert år).  
- Afholdelse af nationalt netværksmøde (hvert år i slut januar/start februar)  
- Afholdelse af netværksmøder i tre mindre fora (to gange om året)  
- Afklaring af og arbejde med to nye fokusområder for 2019  
- Etablering og drift af Samarbejdsforum for innovation i indkøb i regi af den 

Fælleskommunale indkøbsstrategi. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q3 2017 – mulighed for at bidrage til den årlige statusmåling for udbredelse af velfærdsteknologi 
samt deltage i de regionale netværksmøder 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunegruppen medvirker to gange årligt til at kvalificere og identificere oplagte 
temaer til nationale og lokale netværksmøder  

- Alle kommuner kan bidrage til den årlige dataindsamling i forbindelse med 
afrapporteringen på udbredelsen af arbejdet med velfærdsteknologi. 

Gennemførte 
leverancer 

- Research og udvikling af datakvalitet til årlig måling om status på udbredelse af 
velfærdsteknologi (3. kvartal 2018)  

- Identificering af supplerende indikatorer til årlig statusmåling (3. kvartal 2018)  
- Afklaring af og arbejde med fokusområder for 2018 og 2019: Teknologisk understøttet 

funktionel mobilitet samt teknologisk understøttede indsatser for borgere med en kronisk 
sygdom (KOL, hjerte-kar og diabetes)  

- Opfølgning på øvrige fokusområder: digital understøttet træning, skærmydelser, digital 
understøttet tidlig opsporing 

- Udarbejdelse af juridisk vejledning om brug af sensorer i ældreplejen, samt afholdelse af 
webinar for relevante kommunale medarbejdere. 

- Afholdelse af kommunegruppemøde til kvalificering af dataindsamlingen på baggrund af 
fokusområderne for 2018 

- Afholdelse af webinar om brug af sensorer på ældreområdet 
- Afholdelse af regionale netværksmøder i efteråret 2018 

mailto:GDJ@kl.dk
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- Forberedelse af nationalt velfærdsteknologisk netværksmøde den 5. februar i Middelfart 
- Afklaring af fokusområder for 2019 
- Der er gennemført en kommunal dataindsamling i efteråret '18 med særligt fokus på 

patientrettet forebyggelse og funktionel mobilitet. 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Afholdelse af kommunegruppemøde til kvalificering af dataindsamlingen, så der deles 
informationer, der giver mest mening for kommunerne (marts 2019) 

- Afholdelse af nationalt netværksmøde 5. februar 2019 
- Afholdelse af regionale netværksmøder med fokus på arbejdet med velfærdsteknologi 

(april 2019) 
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Initiativ 2.2 Fælles Faglige Begreber (Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet) 

Status (december 
2018) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe: 
 

- Frederiksberg Kommune 
- Høje Tåstrup Kommune 
- Næstved Kommune 
- Holstebro Kommune 
- Viborg Kommune. 

 

Gitte Duelund 
Jensen 
(GDJ@kl.dk) 

Projekt 3.2 Bedre data på 
handicap og udsatte 
voksne-området (der er 
tale om det samme 
projekt) – initiativet er 
afsluttet i FODS. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Et fælles og struktureret begrebsapparat om borgernes funktionsevnetilstande og om de 
indsatser, som borgerne modtager, og som danner grundlag for bedre samarbejde på 
tværs og mere præcise udredninger (4. kvartal 2018) 

- Ensartet effektdokumentation af borgernes udvikling og progression. Det skaber større 
viden om effekt i det enkelte borgerforløb og på tværs af indsatser/tilbud (4. kvartal 2018) 

- Tilretning af it-systemerne på socialområdet, således at disse understøtter det fælles 
begrebsapparat og effektdokumentation på tværs af myndigheder (2019). 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q4 2017 

Kommunens 
opgaver 

Kommunens opgave er primært, igennem kommunens kontaktperson at: 
- Koordinere og videreformidle information om gældende myndigheds- og 

sagsbehandlingspraksis, faglige metoder/til gange, effektdokumentationsmodel m.v. i 
egen kommune 

- Bistå sekretariatet i, at skabe kontakt til relevante aktører på socialområdet 
- Holde sig orienteret omkring FFB, og de kvartalsvise nyheder igennem nyhedsbrevet, og 

at melde ind til projektet med afklarende spørgsmål 
- At indarbejde krav om FFB understøttende it-fagsystemer i relevante udbudsmaterialer 

Herudover bør kommunerne deltage i workshops, temadage, kvalitetsgrupper mv. 

Gennemførte 
leverancer 

- Udformning af lokalt business case-værktøj til estimering og lokalisering af lokale 
gevinstpotentialer. 

- Et fælleskommunalt indsatskatalog version 1.0 
- Et fælleskommunalt funktionsevnekatalog version 1.0 
- Klassificering af begreber via Health Term 
- Kodning gennem SnoMedCT, og Mapning mellem ICF og SnoMedCT 
- 3 workshops afholdt vedrørende det borgerrettede målsamarbejde, samt 

udfordringer/løsninger forbundet med større tværfaglighed i sagsbehandling (67 
kommuner deltog med ca. 157 deltagere) 

- Afgrænsning af projektet til at omfatte servicelovens § 85, §103, §104, § 107, §108 & 
Almenboliglovens § 105, stk. 1 & §105 stk. 2 

- Observationsstudie og borgerinterviews i 4 kommuner med henblik på indblik i gældende 
praksis for inddragelse, dokumentation og samarbejde 

- Indsamling af 59 kommuners kvalitetsstandarder, indsatskataloger, tilbudsbeskrivelser 
m.v. 

- Dialog med it-markedet på voksen socialområdet (KMD, DXC, Systematic, EG) 
- Indsamling af 47 kommuners kvalitetstandarder på socialområdet ifm. udformningen af ét 

fælleskommunalt indsatskatalog. 

mailto:GDJ@kl.dk
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- Afdækning af kommunal praksis med baggrund i servicedesign, og borgerinddragelse 
- Sikring af sammenhæng mellem FFB leverancer og Socialstyrelsens pågående revision af 

Voksenudredningsmetoden. 
- Et beslutningsoplæg for udbredelses- og implementeringsstrategi – herunder hvordan en 

implementering kan varetages og sikres lokalt 
- Bearbejdning af de funktionsevnebegreber ifm. begrebsarbejde for funktion- og 

funktionsevne, som analysefasen har afdækket 
- Bearbejdning af afdækkede indsatsbegreber ifm. ét fælleskommunalt indsatskatalog. 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Workshops om udviklingen af et fælleskommunalt indikatorkatalog ved 5 kommuner. 
- Samarbejde med udvalgte kommuner og områdets IT-leverandører om system til system 

komponent til digital koordinering mellem udfører og myndighed 
- Samarbejde med udvalgte kommuner og områdets IT-leverandører om specifikation af ud-

data til ledelsesinformation 
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Initiativ 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i projektets 
styregruppe: 

- Holbæk Kommune 
- Sønderborg Kommune 
- Aarhus Kommune 
- Fredericia Kommune 
- Vesthimmerland Kommune 

 

Gitte Duelund 
Jensen 
(GDJ@kl.dk) 

Program Ingen direkte 
sammenhæng til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Implementeringsstøtte til kommunerne i forhold til det lokale arbejde med 
implementering af FSIII  

- Sparring med eoj- og andre it-leverandører ift. FSIII  
- Ekstern formidling af metoden FSIII  
- Validering af business case for FSIII  
- Etablering af drift, vedligehold og videreudvikling af FSIII metoden og projektets leverancer 

samt projektets governancespor 
- Videreudvikling af FSIII standarden på det kommunale træningsområde inkl. genoptræning 

efter sundhedslovens §140  
- Revision og opdatering af metode og øvrige materialer i samarbejde med kommuner der 

har taget FSIII i brug (Prægovernancegruppe) 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2017 

Kommunens 
opgaver 

- Organisering af Teknisk og organisatorisk implementering af FSIII  
- Indkøb og anskaffelse af eoj-løsning med FSIII understøttelse  
- Udføre den tekniske og organisatoriske implementeringsindsats lokalt 
- Opfølgning på implementering og brug af FSIII metoden 
- Udvælge deltagere til arbejds- og referencegrupper. 
- Holde sig ajour, når der er ændringer i FSIII, herunder sikre, at kommunes eoj-system 

understøtter gældende version af FSIII 

Gennemførte 
leverancer 

- Udvikling af FSIII-metoden 
- Alle eoj-leverandører kompatibilitetsvurderet 
- Model for governancespor udarbejdet  
- Videreudviklingsspor for træning igangsat, projektbeskrivelse godkendt og arbejdsgruppe 

etableret 
- 150 FSIII instruktører er uddannet 
- Materialer inkl. E-læring revideret og opdateret efter pilot. 
- Afklaring af fortsat drift af FSIII klassifikationer er gennemført 
- Træningssporet følger plan for udvikling 
- Netværksmøder for kommunale FSIII projektledere overdraget til, og igangsat af, FSIII 

programmet 
- Opdatering af FSIII fra version 1.5 til version 1.6 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Implementeringsnetværksmøder (2. kvartal) 
- Juridisk vejledning til deling af FSIII data publiceret (1. kvartal) 
- Rapport om gevinstrealisering for FSIII publiceret (1. kvartal) 
- Afklaring af governance for FSIII (2. kvartal) 

mailto:GDJ@kl.dk
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Initiativ 2.4 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer 
i den fællesoffentlige 
strategi 

 Der er nedsat en tværsektoriel 
landsdækkende 
porteføljestyregruppe med 
kommunale repræsentanter og KL 
(ansvar for fremdrift og 
forudsætninger).  
 
Der er nedsat fem 
landsdelsprogrammer med ansvar for 
implementering på tværs af regioner 
og kommuner med kommunale 
repræsentanter (med ophæng til 
lokale sundhedsaftaler) 

Poul Erik 
Kristensen 
(PRK@kl.dk)  

Projekt 3.3 Udbredelse af 
digitale 
velfærdsløsninger 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Kommunerne skal bestille en medarbejderløsning i februar 2019 Kommunerne skal bestille 
en borgerrettet telemedicinsk løsning i februar 2019 

- Kommunerne skal bestille en medarbejderløsning i juni 2019 
Der kan læses mere om projektet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: https://digst.dk/digital-
service/digital-velfaerd/telemedicin-kol/ 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2019 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunerne skal implementere telemedicin til KOL patienter i overensstemmelse med de 
fælles planer, som regioner og kommuner aftaler i det enkelte landsdelsprogram inden for 
rammerne af sundhedsaftalerne  

- Implementeringen, hvor de første borgere bliver omfattet af en telemedicinsk løsning til 
hjemmemonitorering af KOL var planlagt til første halvdel af 2018, men blevet forsinket og 
påbegyndes i 2. halvår af 2019.  

- For særskilte implementeringsplaner henvises til de fem landsdelsprogrammer. 

Gennemførte 
leverancer 

- Telemedicinsk infrastruktur til hjemmemonitorering af KOL 
- Kliniske retningslinjer til udpegning af hvilke patientgrupper som telemedicin kan være 

relevant for  
- Beregning af en ajourført businesscase baseret på erfaringerne fra TeleCare Nord 
- Analyse af indretning af service, support og logistikfunktioner 
- Gennemført udbud af telemedicinsk infrastruktur løsning. 
- På bagkant af udbudsprocessen har KL´s bestyrelse bekræftet et nyt politisk mandat 

grundet ændring af prisen.  
- Spørgsmålet om en fordyrelse af den udbudte løsning har været behandlet på KL's 

bestyrelse i sep. 2018. 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Der etableres et gennemførselsprojekt til implementering af teknisk løsning i kommuner.  

mailto:PRK@kl.dk
https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/telemedicin-kol/
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Initiativ 3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe 
(styregruppen for 
Ydelsesrefusion):  

- Favrskov Kommune 
- Ballerup Kommune 
- Esbjerg Kommune 

 
Følgende kommuner deltager i 
faggruppen for Ydelsesrefusion:  

- Københavns Kommune 
- Odense Kommune 
- Skanderborg Kommune 
- Ringsted Kommune 
- Morsø Kommune 
- Gentofte Kommune 

 

Brian Siggaard 
(BRS@kl.dk) 

Projekt Ingen direkte 
sammenhæng til 
fællesoffentlige 
initiativer 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Der etableres en fælleskommunal it-løsning, Ydelsesrefusion. Efter planen implementeres 
løsningen i alle kommuner fra april 2019. 

- Det sikres, at kommunerne kan følge op og handle på deres refusioner og medfinansiering. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2019  

Kommunens 
opgaver 

- I Q3 2017 er der afholdt infomøder i landsdelene som forberedelse af kommunernes 
opgaver i forbindelse med overgangen fra STARs midlertidige løsning til den nye løsning 

- Se nærmere på http://www.kombit.dk/ydelsesrefusion med link til oversigt over 
implementering og dokumentbibliotek. 

Gennemførte 
leverancer 

- Udbud og anskaffelse af it-løsningen Ydelsesrefusion 
- Infomøder for kommunerne og løbende sparring med faggruppen og de udpegede 

kontaktpersoner 
- Udviklingsarbejdet er afsluttet, og systemet er klar til at beregne kommunernes 

finansieringsbeløb. 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Opfølgning på kommunernes opgaver op til og efter ibrugtagning af Ydelsesrefusion fra 
april 2019. 

http://www.kombit.dk/ydelsesrefusion
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Initiativ 3.3 Udbredelse af Smart City 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe 
(forretningsudvalg) 

- Kalundborg Kommune 
- Vejle Kommune 
- Aalborg Kommune 
- Odense Kommune 
- Egedal Kommune 
- Frederiksberg Kommune 
- Silkeborg Kommune 

Tom Elmer 
Christensen 
(TOEC@kl.dk) 

Projekt 5.2 Smart City 
partnerskab 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Etablering af fælleskommunalt Smart City forum 
- Tilvejebringelse af fælles produkter som kommunerne efterspørger fx værktøjer, som 

understøtter kommunernes lokale arbejde med smarte teknologier, analyser 
effektvurderinger og juridiske afklaringer 

- Fælles kompetenceudviklingstiltag. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

- Dec. 2017: Kommunerne bedes om at bidrage med input til det interaktive "Smart City 
Danmarkskort, hvor alle kommuner enkelt kan beskrive deres projekter og initiativer. 

Kommunens 
opgaver 

- Projektets leverancer skal understøtte de Smart City tiltag, som kommunerne i forvejen 
arbejder med eller påtænker at gå i gang med 

- Kommunens opgave består derfor i at indgå i de fælleskommunale aktiviteter, som bliver 
iværksat herunder efterspørge produkter, som med fordel kan laves i fælles regi. 

Gennemførte 
leverancer 

- Der er nedsat styregruppe, der har afholdt tre møder og konsolideret projektbeskrivelse 
- Der er nedsat en kommunal styregruppe for projektet (Q1, 2017) 
- Der er lavet to spørgeskemaundersøgelser, hvor kommunernes ønsker og behov for 

fælleskommunale aktiviteter er blevet kortlagt (Q1, og Q3 2017) 
- Smart City Danmarkskortet er oppe og køre, og der er kommet mange projekter på kortet 
- Lederseminar er af holdt i Nyborg 
- Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes prioritering for 2018 gennemføres 

september 2018, og bruges som baggrund for arbejdsplanen for 2019 
- Konferencen: Den Klimasmarte By er afholdt i Vejle, august 2018. 
- Smart City Danmarkskortet hostes nu af KL, og der er lagt en plan for større faglig 

vejledning og flere indrapporterede projekter. Relancering inden udgangen af 2018 
planlægges.  

- Tre kommunale workshops er afholdt hver med ca. 30 deltagere 
- Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes prioritering for 2018 er gennemført, og den 

bruges som baggrund for arbejdsplanen for 2019.  
- Der er løbende foretaget koordinering med initiativet 5.2 i den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi. 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Lederseminar med netværksdannelse 
- Lancering af Danmarkskortet  
- Arrangement med fokus på sikkerhed og databehandling 
- Der udvikles på dybdegående workshops om udvalgte fagtemaer 
- Workshop om Smart City på tværs af forvaltningsområder og dannelse af partnerskaber 

afholdes i Odense, november 2018 
- Workshop om Kloge Kommunale Kvadratmeter afholdes december 2018 

mailto:TOEC@kl.dk
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- Workshop om Smart City Mobilitet afholdes september 2018 og efterfølges af fælles 
workshop mellem kommuner og private udstyrs- og systemleverandører, formentlig 
januar 2019.  

- Opstartsmøde i emneområde Let Parkering primo februar 2019. Skal evalueres maj 2019 
- Aftale indgået med Gate 21 som sekretær for gruppen 
- Relancering af interaktivt Danmarkskort med opdaterede projekter og information til de, 

der vil gå i gang med Smart City projekter - 23. januar 
- LinkedIn site er oprettet 23. januar med debat, oplysning og ideer 
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Initiativ 3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 
 

Projektleder i KL:  Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe:  

- Hjørring Kommune 
- Aarhus Kommune 
- Randers Kommune 
- Nyborg Kommune 
- Lolland Kommune 
- Varde Kommune 

Anne Marie 
Carstens 
(ANMC@kl.dk) 

Projekt 5.1 Åbne offentlige data 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Understøtte allerede etablerede fælleskommunale samarbejder om åbne data 
- Gennemføre efterspørgselsdrevne aktiviteter, analyser mv.  
- Sikre at kommunerne har gode forudsætninger og rammevilkår for at arbejde med åbne 

data 
- Koordinering af kommunernes arbejde med åbne data, så det bliver lettere for danske 

virksomheder at skabe værdi på baggrund af disse åbne data. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

- Der gennemføres spørgeskemaundersøgelser i projektets løbetid, næste gang i Q1 2019. 
- Kommunen kan tage imod tilbuddet om et gratis basismedlemskab af Open Data DK med 

mulighed for at udstille fem gratis datasæt mod at udstille eksisterende datasæt inden for 
fem kategorier. 

Kommunens 
opgaver 

- Projektets leverancer skal understøtte de tiltag i forhold til åbne data, som kommunerne i 
forvejen arbejder med eller påtænker at gå i gang med 

- Kommunens opgave består derfor i, at indgå i de fælleskommunale aktiviteter, som bliver 
iværksat, herunder efterspørge produkter, som med fordel kan laves i fælles regi 

Gennemførte 
leverancer 

- Der er nedsat en kommunal styregruppe for projektet (Q1, 2017)  
- Der er lavet to spørgeskemaundersøgelser, hvor kommunernes ønsker og behov for 

fælleskommunale aktiviteter er blevet kortlagt (Q1 og Q3, 2017) 
- Der er afholdt otte styregruppemøder i perioden 2017-2018  
- Der er afholdt to introseminarer og datadage (2017), to lederseminarer (2018), samt 

deltagelse som standeholder på Teknik- og Miljøkonferencen 2018. 
- Der er produceret en pjece samt en række videofilm, der formidler "Små åbne 

datasucceser".  
- Alle landets kommuner er blevet tilbudt et basismedlemskab af Open Data DK med pligt til 

at offentliggøre fem udpegede datasæt og med mulighed for at udstille yderligere fem 
valgfri sæt. 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Udsendelse af spørgeskema Q1 2019 
- Fortsat kommunikation og hjælp til gratis basismedlemskab af Open Data DK 
- Deltagelse på Teknik- og Miljøkonferencen 2019. 

mailto:ANMC@kl.dk
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Initiativ 3.5 IT-infrastruktur af den virksomhedsrettede kommunikation 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i KL:  Projektkategori Relation til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe  

- Frederikshavn Kommune 
- Herning Kommune 
- København Kommune 
- Horsens Kommune 
- Køge Kommune 
- Næstved Kommune 
- Middelfart Kommune 
- Vejen Kommune 
- Høje-Taastrup Kommune 
- Ikast-Brande Kommune 

 

Thomas Johan 
Trøster 
(THTR@kl.dk)  

Projekt Ingen direkte 
sammenhæng til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Udbud og anskaffelse (i regi af KOMBIT) af en infrastruktur til kommunernes 
virksomhedsrettede indsats (Q3-Q4 2017)   

- Leverandører af CRM løsninger til registrering af virksomhedskontakt i kommuner, 
erhvervscentre og væksthuse kobles til løsningen  

- Der gennemføres 8 temadage med kommuner og væksthuse i juni 2017 med henblik på 
kommunal opbakning og fremme ledelsesopbakning til god registreringspraksis i 
forbindelse med virksomhedskontakt (Q2 2017)  

- Der udarbejdes en finansieringsmodel for finansiering af drift af løsningen. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q2 2017 

Kommunens 
opgaver 

- Lokal implementering og ibrugtagning af den nye it-infrastruktur  
- Deltagelse i temadage om infrastrukturen for ledere (Q2 2017)  
- Udvalgte kommuner deltager i pilottest. 

Gennemførte 
leverancer 

- Første høring af leverandører om data til udveksling er gennemført 
- Drøftelse på digitalt Koordinationsforum og i 3 jobcenterchefnetværk 
- Analyse af relevante data og mulige løsningsmodeller 
- Der er udarbejdet et juridisk responsum omkring de lovgivningsmæssige rammer for at 

udveksle relevante data  
- Der er afholdt tre møder med styregruppen 
- Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag om digitalisering af den virksomhedsrettede 

indsats  
- Der er gennemført udbud, og opgave er tildelt leverandør  
- Løsningens version 1.0. er idriftsat   
- Påbegyndelse af integration til eksisterende CRM-løsninger – pt. er størstedelen af alle 

jobcentre, væksthuse og erhvervshuse tilsluttet  
- Workshop med tovholdere i rekrutteringsfællesskaberne m.fl. er afholdt med henblik på at 

sikre en god realisering i kommunerne 
- Påbegyndelse af underskrift af databehandleraftaler mellem KL/KOMBIT er igangsat. 
-  Idriftsættelse af løsningens version 1.0  

mailto:THTR@kl.dk
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- Underskrift af databehandleraftaler mellem KL (databehandler) og kommuner, 
erhvervscentre og væksthuse (dataansvarlig) er i proces.  

- To CRM-leverandører, KMD og Internetfirmaet, har tilsluttet sig FVDB  
- De sidste to leverandører Schultz, samt Sonne og Nielsen har tilkendegivet, at de har 

færdigudviklet deres tilslutningsløsning til FVDB senest i 4.kvartal 2018. 
- Udarbejdelse af finansieringsmodel for finansiering af drift af løsningen. Finansiering til 

driften er på plads indtil oktober 2020. 
- "Workshop" med tovholderne i rekrutteringsfællesskaberne m.fl. er afholdt med henblik 

på at sikre en god realisering i kommunerne. 
  

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Underskrift af resterende databehandleraftaler  
- Evaluering af løsningens version 1.0. 
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Initiativ 4.1 Bedre sammenhæng for børn og unge 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi 

 Styregruppen udgøres af 
kontaktudvalget for børne- kultur- og 
uddannelsesområdet. Følgende 
kommuner deltager:   

- Aalborg Kommune 
- Odder Kommune 
- Herning Kommune 
- Middelfart Kommune  
- Esbjerg Kommune 
- Slagelse Kommune 
- Kalundborg Kommune 
- Guldborgsund Kommune 
- Københavns Kommune 
- Hørsholm Kommune 
- Rudersdal Kommune 

Søren Melcher 
(SJO@kl.dk)  

Projekt 3.4 Digital læring og 
undervisning 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Foranalyse der kortlægger hvilke udfordringer og behov kommunerne oplever i 
forbindelse med at skabe sammenhæng i overgangene mellem dagtilbud og grundskole og 
mellem grundskole og ungdomsuddannelse (Q4 2017)  

- Øvrige leverancer afhænger af resultaterne af foranalysen 
- Gennemføre analyse, der skal kortlægge den eksisterende it-understøttelse på området, 

og identificere og belyse områder, hvor den giver udfordringer for aktørerne i overgangen 
fra grundskole til ungdomsuddannelse herunder hvordan overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelse for de unge kan gøres så sømløs som muligt for så vidt angår den 
digitale understøttelse, altså hvordan man med de digitale muligheder skaber det bedste 
flow i overgangene 

- Analysen skal komme med forslag til, hvad der kan gøres for at overkomme de 
identificerede udfordringer, herunder også hvad der eventuelt kræves politisk 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q3 2017 

Kommunens 
opgaver 

- 8 kommuner er blevet inddraget i en analyse af, hvilke udfordringer de oplever i forhold til 
koordinering i overgangen mellem dagtilbud og grundskole og mellem grundskole og 
ungdomsuddannelse 

- Kommunens opgave vil afhænge af resultaterne af foranalysen. 
- Der er ikke på nuværende tidspunkt opgaver for kommuner. En gruppe ansatte fra 

forskellige kommuner har deltaget i workshops i analysearbejdet. 

Gennemførte 
leverancer 

- Foranalysen er gennemført og kvalitetssikres pt. forud for offentliggørelse forventet i 
december 2017 

- Foranalysen blev offentliggjort i maj 2018. 
- Valg af aftager til analyseopgaven Indgåelse af aftale med OptimumIT 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Analysen forventes færdig i uge 13 2019. Herefter vil der pågå overvejelser af, hvordan 
analysen resultater kan bruges politisk og kommunikativt og derigennem, hvilke 
kommunerettede aktiviteter, som kunne være mulige. 

mailto:SJO@kl.dk
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Initiativ 4.2 Digitale redskaber i dagtilbud 

Status (januar 
2019) 
 

Kommunal referencegruppe Projektleder i KL:  Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe 
(referencegruppe for IT i 
folkeskolen og dagtilbud):  

- Herning Kommune 
- Rødovre Kommune 
- Rudersdal Kommune 
- Næstved Kommune 
- Randers Kommune 
- Helsingør Kommune 
- Esbjerg Kommune 
- Skanderborg 
- Aarhus Kommune 

 

Bertram Voss 
(BEVO@kl.dk) 

Projekt  

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- 2017 Q2: Indledende kvantitativ og kvalitativ undersøgelse om anvendelsen og betydningen 
af digitale redskaber for børns læring, trivsel og udvikling 

- 2017 Q3: På baggrund af undersøgelserne bliver der udarbejdet formidlingsmateriale med 
gode eksempler 

- 2017 Q4 – 2018 Q4; Viden fra undersøgelsen spredes ved konferencer, dialogmøder mv. 
- 2019 Q4: Afsluttende kvantitativ undersøgelse, der skal vise udviklingen i løbet af 

projektperioden. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Undersøgelse er gennemført i 2017 

Kommunens 
opgaver 

 
- Kommuner har deltaget i første undersøgelse i 2017 
- Kommunerne skal deltage i anden undersøgelse i 2019 
- Kommuner har været med til at præsentere praksiseksempler på anvendelsen af digitale 

redskaber i dagtilbud ved konferencer 

Gennemførte 
leverancer 

- 2017 Q3: Første undersøgelse er gennemført 
- 2017 Q4: Afrapportering og formidlingsmateriale på baggrund af undersøgelsen udarbejdet 

og offentliggjort 
- 2017 Q4: Materialet præsenteret ved konference 
- 2017 Q4: Spredning af undersøgelsens resultater og formidlingsmateriale igennem bl.a. 

kl.dk og BUPL's fagblad Børn & Unge 
- 2018 Q1: Videreformidling af viden fra undersøgelsen til bl.a. KL's Børn & Unge Topmødet. 
- 2018 Q2 Der har været afholdt workshop om brugen af digitale redskaber og teknologi på 

KL's dagtilbudskonference 2018. 
- 2018 Q2-Q3 Der har frem mod KL's messe om teknologispring i dagtilbud og skoler været en 

række artikler på kl.dk. 
- 2018 Q4: Afrapportering er blevet delt på KL's messe om teknologispring i dagtilbud og 

folkeskolen. På messen er der også blevet vist praksiseksempler, afholdt workshops samt 
oplæg om arbejdet med digitale redskaber i dagtilbud 

mailto:BEVO@kl.dk
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Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Videndeling på KL's dagtilbudskonference 
- Dialog med kommuner om arbejdet med digitale redskaber i dagtilbud 
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Initiativ 4.3 Robust it-infrastruktur i folkeskolen 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 
 
 

Styregruppen udgøres af 
kontaktudvalget for børne- kultur- 
og uddannelsesområdet (se 4.1) 

Magnus Alkil 
(MGA@kl.dk)  

Projekt Ingen direkte 
sammenhæng til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

 Som følge af, at aftalen med staten om indkøb af infrastruktur udløb ved udgangen af 2017 vil 
projektet blive indstillet til afslutning i 2. halvår 2018. 

- Udvikle og implementere et dokumentationsværktøj, som dels kan tilgodese behovet for 
viden på landsplan og dels være et værktøj i den enkelte kommunes egen løbende fokus 
på udviklingen af infrastrukturen 

- Programmere en skole-it-infrastrukturrapport generator, som kan omsætte lokale 
målinger af tilfredshed med den digitale it-infrastruktur i folkeskolen til unikke 
skolerapporter, som kan give kommunerne en pejling af den oplevede tilfredshed med it-
infrastrukturen lokalt på de skoler, som har deltaget i undersøgelsen  

- Udarbejde og gennemføre en landsdækkende undersøgelse af it-infrastrukturen i 
folkeskolen inden udgang af 2016, jf. økonomiaftalen for 2016 

-  Udarbejde og publicere en undersøgelse af it-infrastruktur i folkeskolen  
- Udarbejde anbefalinger til kommunerne til at sikre en robust it-infrastruktur i folkeskolen 

lokalt  
- Analyse af mulighederne for øget fælleskommunalt samarbejde om drift af infrastruktur 

og videreudvikling i takt med de teknologiske muligheder udvikles. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q2 2017  

Kommunens 
opgaver 

- Der eksisterer nu en base-line for en række skoler, som kan anvendes til at forbedre den 
oplevede kvalitet af it-infrastrukturen i folkeskolerne lokalt og på nationalt plan.  

- KL opfordrer kommunerne til at have vedvarende fokus på, at skolernes it-infrastruktur 
har tilstrækkelig kvalitet, og vedvarende at have fokus på udnyttelse af investeringerne i it 
på folkeskoleområdet, set i lyset af de store investeringer der allerede er foretaget i nye 
digitale læremidler, læringsplatforme mv.  

- KL opfordrer til, at man allerede nu får planlagt eller igangsat initiativer, der kan forbedre 
oplevelsen af skolernes it-infrastruktur lokalt, hvor dette måtte være nødvendigt. 

Gennemførte 
leverancer 

- Landsanalyserne af it-infrastruktur i folkeskolen er gennemført 
- Der er programmeret en skole-it-infrastrukturrapport generator, som kan omsætte lokale 

målinger af tilfredshed med den digitale it-infrastruktur i folkeskolen til unikke 
skolerapporter, som kan give kommunerne en pejling af den oplevede tilfredshed med it-
infrastrukturen lokalt og på landsplan 

- Rapporten "Analyse af it-infrastruktur i folkeskolen” (2016) blev publiceret d. 25 april   
- Kommunerne har d. 25 april modtaget analyse af skolernes it-infrastruktur, tjeklisten til 

hvordan de sikrer en robust it-infrastruktur samt egne skolerapporter for de skoler, som 
har deltaget i undersøgelsen. 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Projektet er afsluttet og der er således ikke planlagt yderligere aktiviteter i projektet.  

mailto:MGA@kl.dk
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Initiativ 4.4a Brugerportalsinitiativet - Læringsplatforme 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
programmets styregruppe: 

- Gladsaxe Kommune 
- Herning Kommune 
- Kalundborg Kommune 
- København Kommune 
- Ringkøbing-Skjern Kommune 
- Sorø Kommune 
- Sønderborg Kommune 
- Aarhus Kommune 

Kit Roesen 
(KIRO@kl.dk)  

Program 
 

3.4 Digital læring og 
undervisning7.5 
Bedre sikkerhed på 
ID-løsninger 
målrettet børn og 
unge og 9.1 Digital 
dannelse for børn og 
unge   

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Generel kravspecifikation, som kommunerne kan tilpasse og anvende i deres anskaffelse af 
læringsplatform (2016) 

- Standarder for udveksling af læringsindhold 
- Programmet arbejder på opdatering af kravvejledning for læringsplatform og input til 

kommunernes anskaffelser.  

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

- Kommunerne har arbejdet med anskaffelse og implementering af læringsplatforme i flere 
år. 

Kommunens 
opgaver 

- Anskaffelse af læringsplatform 
- Udbredelse af læringsplatform og arbejdet med den lokale anvendelse.  

Gennemførte 
leverancer 

- Alle kommuner har anskaffet en læringsplatform, og arbejder nu med den lokale 
anvendelse på skolerne  

- Alle kommuner har anskaffet en læringsplatform og arbejder med den lokale anvendelse. 
Andre gennemførte leverancer: 

- Udarbejdelse af generel kravspecifikation til læringsplatform, med kommunal inddragelse 
gennem bl.a. workshops med repræsentanter fra de forskellige brugergrupper (2016) 

- Løbende understøttelse af kommunernes anskaffelse og anvendelse af læringsplatforme 
- Programmet arbejder på opdatering af kravvejledning for læringsplatform og input til 

kommunernes anskaffelser  
- Programmet har leveret minimumskrav til SKI ifm. nyt udbud af 02.19 hvor kommunerne 

kan anskaffe læringsplatforme. 
- Offentliggørelse af Analyse af IT i Folkeskolen (Q3 2018) 
- Udsendelse af opdateret juridisk klassifikation for centrale informationstyper i bl.a. 

Læringsplatforme (Q3 2018). 
- Opstart af dialog med centrale interessenter omkring læringsplatforme og kravvejledning, 

herunder DLF, forskere, leverandører og Arbejdsgruppen for implementering af Fælles Mål 
på læringsplatformene. (Q3 2018) 

- Etablering af styregruppe for børnelogin (Q3 2018).  
- Møder med leverandører af læringsplatforme sammen med KL, STIL og STUK (afsluttes 

februar 2019) 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

 

mailto:KIRO@kl.dk
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Initiativ 4.4b Brugerportalsinitiativet – AULA 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
programmets styregruppe: 

- Slagelse Kommune  
- Kalundborg Kommune 
- København Kommune 
- Middelfart Kommune 
- Aalborg Kommune 
- Aarhus Kommune   

Kit Roesen 
(KIRO@kl.dk)  

Program 
 

3.4 Digital læring og 
undervisning, 7.5 
Bedre sikkerhed på 
ID-løsninger 
målrettet børn og 
unge og 9.1 Digital 
dannelse for børn og 
unge   

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Udbud og anskaffelse af den fælles kommunikations- og samarbejdsplatform Aula 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2017 

Kommunens 
opgaver 

Ud fra implementeringsplanen for Aula har KOMBIT identificeret en række hovedaktiviteter som 
kommune, skoler og dagtilbud skal eller kan gennemføre i forbindelse med implementeringen. 
Dette er samlet i en "opgaveliste". Formålet med opgavelisten er at: 

- Synliggøre implementeringsopgaver hos kommuner, skoler og dagtilbud 
- Kommunerne får input til at vurdere omfanget af opgaven med at implementere Aula og 

behovet for ressourceallokering  
- Opgavelisten er foreløbig og vil løbende blive opdateret. Den skal ses som et dynamisk 

redskab, hvor til kommunerne også kan bidrage og vidensdele  
- Opgavelisten vil senere blive indarbejdet i de implementeringsdokumenter, som 

leverandøren udarbejder. Se opgavelisten her: 
http://www.kombit.dk/nyheder/opgaveliste-til-kommuner-ifm-aula. 

Gennemførte 
leverancer 

- Efter en omfattende udbudsproces og en grundig evaluering af de indkomne tilbud blev 
Netcompany - IT and Business Consulting i samarbejde med firmaerne Frog, EduLab og 
Advice i juni 2017 valgt som leverandør af Aula  

- Afklaringsfasen blev gennemført planmæssigt ultimo september 2017  
- Afvikling af ny runde brugerworkshops (januar 2018) 
- Elever, forældre og medarbejdere har testet Aula (marts 2018) 
- Dialog med Leverandører af 3. parts-løsninger (via widgets eller direkte integrationer), der 

skal fungere sammen med Aula  
- Brugervenlighedstest og accepttest af 1. og 2. delleverance med deltagelse af 

brugerrepræsentanter. 
- Formulering af et dataetisk regelsæt, som sætter rammerne for brug af data i Aula. Det 

skal bl.a. sikre, at brugernes personoplysninger er bedst muligt beskyttet mod anvendelse, 
der går imod Aulas formål fx overvågning af brugeradfærd (Q3 2018) 

- Delleverance 2 indeholdende udvikling af kalender, administration, opslag og sikker 
fildeling er afsluttet (Q3 2018). 

- Etablering af styregruppe for dagtilbudsregister (Q3 2018) 
- Etablering af styregruppe for børnelogin (Q4 2018).  
- Uddannelsesmiljø etableret og uddannelse af administratorer og superbrugere i 

pilotkommunerne gennemført (november/december 2018) 

mailto:KIRO@kl.dk
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- Pilotafprøvning på Aula er i gang på otte skoler (Aarhus, Odder, Gladsaxe, Høje Taastrup) 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

 
- Levering af 3. og sidste delleverance 
- Udrulning af løsning i drift til alle lærere og pædagoger i pilotskoler planlagt til primo 

februar 2019 (Release 1.0) 
- Opstart af drift med forældre i Aarhus og Gladsaxe (ultimo februar) 
- Administrator og superuddannelse (Q1 2019) 
- Datamigrering fra SkoleIntra til Aula (sommer 2019) 
- Aula i drift på alle skoler (August 2019) 
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Initiativ 4.5 Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe Projektleder 
i KL:  

Projektkategori Relation til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi 

  Følgende kommuner deltager i projektets 
styregruppe: 

- Esbjerg Kommune 
- Favrskov Kommune 
- Gladsaxe Kommune 
- Glostrup Kommune 
- Horsens Kommune 
- Sorø Kommune 
- Svendborg Kommune 
- Aalborg Kommune 
- Aarhus Kommune 

Kirsten 
Jørgensen 
(KRJ@kl.dk) 

Projekt Der er ingen 
direkte relation til 
fælleskommunale 
initiativer.  

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Foranalyse om kommunernes indkøbsmønstre samt forslag til mulige nye 
forretningsmodeller til indkøb af digitale læremidler (Q1-Q4 2017) 

- Afklaring af udfordringer ift. pilotforsøg (Q4 2018) 
- Gennemførelse af pilotforsøg med min. fem kommuner. Pilotforsøget skal konkretiseres i 

samarbejde med de deltagende kommuner, men det forventes at formålet er følgende:   
1) At understøtte og forbedre kommunernes muligheder for fleksible og effektive indkøb 
af digitale læremidler 
2) At skabe bedre og mere fleksible muligheder for at dele læringsforløb digitalt ved 
ændrede forretnings- og indkøbsmodeller 
3) At skolerne opnår adgang til en mangfoldighed af digitale læremidler og mulighed for at 
vælge læremidler, der stemmer overens med deres metode og didaktiske tilgang. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

- Q3 2018, hvor de deltagende kommuner er med til at fastlægge rammer og opstille 
udfordringer, der skal håndteres. 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunerne vil blive inddraget i konkretisering af tiltag, der kan forbedre mulighederne 
for at indkøbe, anvende og dele digitale læremidler, undervisningsforløb mv. Det drejer sig 
bl.a. om et pilotforsøg med nogle kommuner og leverandører, som i fællesskab forsøger 
en anderledes indkøbsmodel.  

Gennemførte 
leverancer 

- Der er gennemført en foranalyse, der viser behov for, at der skabes et mere fleksibelt, 
gennemsigtigt og smidigt marked for digitale læremidler og mere effektive indkøb 

- Workshop afholdt med kommuner for at afdække interesse for pilotforsøg 
- Der er afholdt løbende arbejdsgruppemøder (Q2-Q4 2018) 
-  Der er løbende afholdt møder med leverandører (Q3 2018 – Q1 2019) 
- Der er udarbejdet  drejebog og beslutningsnotat om gennemførelse af et pilotforsøg (Q3 

2018) 
- Konkurrenceretlige og udbudsretlige notater vedr. pilotforsøg (Q3 2018) 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Næste trin i projektet er at gennemføre udbud vedr. digitale læremidler og etablere en 

digital understøttelse. 
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Initiativ 4.6 Det sammenhængende digitale bibliotek 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer 
i den fællesoffentlige 
strategi 

 
 

Koordinationsgruppen for 
Danskernes Digitale Bibliotek 
fungerer som styregruppe for 
projektet: 

- Helsingør Kommune 
- Brønderslev Kommune 
- Billund Kommune.  
- Gribskov Kommune 
- Odense Kommune 
- Sønderborg Kommune.  
- Københavns Kommune 

 
 

Helle Kolind 
(HKM@kl.dk)  

Program Ingen direkte 
sammenhæng til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Der gennemføres en indsats for de lokale indgange til folkebibliotekernes tilbud så 
brugerne har adgang til alle udlånsressourcer. Det sker med afsæt i program med vision og 
fokusområder for ”Det sammenhængende bibliotek 2018-2021” med tilhørende 
handleplan udfoldet i 10 projektspor. DDB’s koordinationsgruppe har desuden etableret  
en programstyregruppe for programmet.  
 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q3 2017 

Kommunens 
opgaver 

Initiativet har fire spor med forskellige forankringer.  
- Spor 1 arbejder med en vision for "Det sammenhængende Bibliotek"  
- Spor 2 handler om de digitale ressourcer på tværs af folkeskole og folkebibliotek og 

forankret i KL  
- Spor 3 kobler ligeledes til handlingsplanens program om brugerportalsinitiativet i 

samarbejde med blandt andet DDB og DBC  
- Spor 4 er forankret i KOMBIT, hvor der er nedsat en styregruppe for det fælles 

bibliotekssystem med deltagelse af kommunale repræsentanter.  
 
Kommunernes opgaver vil blive defineret i regi af de enkelte delprojekter. 

Gennemførte 
leverancer 

Projektet drives frem i et samspil mellem DDB-initiativer og lokale tiltag. 
 
Programmet til realisering af ”Det sammenhængende bibliotek” har nu været i gang i ca. et halvt 
år. Generelt er der fremdrift i programmet som planlagt med enkelte mindre forsinkelser og 
ændringer i økonomi. Der har været fokus på behovsafklaringer, tekniske udredninger og 
organisatorisk koordination. Fra årsskiftet har brugerne mærket forbedrede søgeresultater, samt 
forskellige mindre tekniske forbedringer i forhold til "Biblioteksproduceret Indhold" -servicen.  
 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

 

mailto:HKM@kl.dk


    

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initiativ 5.1 Videre med Byg & Miljø 

Status ( januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe: 

- Ishøj 
- Frederikshavn 

Lone Johannsen 
(LJO@kl.dk)  

Projekt Ingen direkte 
sammenhæng til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi. 
 
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Udvikling af funktionalitet for logning af sagsbehandlingstider, så sagsbehandlingstider 
både kan registreres i bygge- og miljøsager. 

- Udvikling af funktionalitet, så Byg og Miljø kan: 
o afsende data til BBR  
o spille sammen med BBR's nye selvbetjeningsløsning 
o leve op til Grunddataprogrammet. 

- Tilpasning til certificeringsordningen, hvor kommunerne ikke længere skal teknisk bygge 
sagsbehandle 

- Udvikling af samlet vision for videreudvikling af Byg og Miljø (Fra Q1 2017).  

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

- Q1 2017 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunernes løbende opgaver er defineret i regi af Servicemålsaftalen  
- Den videre udvikling af Byg & Miljø varetages af den nedsatte strategigruppe. 

Gennemførte 
leverancer 

- Servicemålsaftalen er logget i Byg og Miljø Udvikling af et statistikmodul, så kommunerne 
kan trække statistik på deres sagsbehandlingstider ift. servicemålsaftalen. Nedsat en 
strategigruppe til at varetage den videre udvikling (nedsat primo 2017) 

- Styregruppen har igangsat et moderniseringsprojekt med henblik på at forbedre 
brugergrænsefladen for ansøger 

- Systemet er tilpasset til det nye bygningsreglement BR18, hvor strukturen er ændret ift. 
tidligere. Der forventes fortsat mindre tilpasning ift. selve certificeringsordningen. 

- Styregruppen har igangsat et moderniseringsprojekt med henblik på at forbedre 
brugergrænsefladen for ansøger. 

- Systemet er tilpasset til det nye bygningsreglement BR18, hvor strukturen er ændret ift. 
tidligere. Der forventes fortsat mindre tilpasning ift. selve certificeringsordningen. 

 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Fortsat logning af sagsbehandlingstiderne efter servicemålsaftalen 
- Test i forbindelse med arbejdet med brugergrænsefladen. 
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Initiativ 5.2  Kloge kommunale kvadratmeter – Fase 2 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 
 

Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe: 

- Aalborg Kommune 
- Glostrup Kommune 
- Odense Kommune 
- Hillerød Kommune 
- Herning Kommune 
- Silkeborg Kommune 
- Ringsted Kommune 

Kristoffer 
Slottved 
(KSL@kl.dk)  

Projekt Ingen direkte 
sammenhæng til 
initiativer i den 
fællesoffentlige strategi. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Der etableres et fælleskommunalt nøgletalssamarbejde for det kommunale 
ejendomsområde 

- Nøgletalssamarbejdet vil fokusere på etablering af fælleskommunale datamodeller for 
kommunale ejendomsdata 

- Nøgletalssamarbejdet vil levere beslutningsoplæg KL's bestyrelse om etableringen af et 
fælleskommunalt benchmarksamarbejde for det kommunale ejendomsområde 
(kommende fase 3) 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2019 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunerne deltager aktivt i et forpligtende nøgletalssamarbejde om udvikling af 
fælleskommunale datamodeller indenfor prioriterede sektorer(fx skoler, daginstitutioner, 
kultur og fritid, administration mv.) 

Gennemførte 
leverancer 

- Der er gennemført pilotprojekt om definition af kommunale nøgletal på ejendomsområdet 
i efteråret 2018 

- Resultaterne fra pilotprojektet bliver afprøvet i praksis i en række kommuner – opstart i 
februar 2019 

- Udrulningen af Fase 2 er blevet designet i efteråret 2019 i samarbejde med ØS og den 
kommunale styregruppe 

- Invitation til kommunerne er udsendt december 2018 
- Der er gennemført kick-off for Fase 2 - 31. januar 2019 med deltagelse af 41 kommuner 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Der gennemføres en række arbejdsgruppemøder/netværk med deltagelse af kommunerne 
- Der gennemføres en tværgående analyse af systemunderstøttelsen i kommunerne med 

fokus på CAFM-systemer og økonomisystemer 
- Der afholdes gå-hjem-møde i maj 2019 hvor der gives status til ledelsen i de deltagende 

kommuner 

mailto:KSL@kl.dk
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Initiativ 5.3 Etablering af digitalt vandløbsregulativ 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 
 

Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe: 

- Holbæk Kommune 
- Tønder Kommune 
- Vordingborg Kommune 
- Gladsaxe Kommune 
- Næstved Kommune 

  

Lars Kaalund 
(laka@kl.dk)  

Projekt Ingen direkte 
sammenhæng 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- En analyse at snitfladerne til det fælles offentlige projekt om vand- og klimadata (FODS 
6.1) 

- En kontakt til markedsledende private udbydere mhp. overtagelse af datamodellen for 
vandløb 

- Etablering af en fælleskommunal logisk datamodel for vandløb 
- En forretningsmodel for et fælles kommunalt samarbejde om vedligehold af den 

fremtidige fælleskommunale logiske datamodel for vandløb. 
 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q2 2017 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunens opgave vil i forbindelse med projektet være, at deltage i styregruppen og i 
workshops vedr. drøftelser omkring den fælleskommunale datamodel for vandløb. 

Gennemførte 
leverancer 

- Der blev nedsat en styregruppe med kommunale repræsentanter og der er gennemført en 
indledende workshop om datamodelarbejdet (as is) og en afklarende workshop omkring 
evt. nye ønsker til datamodellen (to be). 

- Iterativ opbygning og kontrol af logisk datamodel i henhold til de fælleskommunale it-
arkitekturkrav med konsulent assistanse fra AIA. 

- Datamodellen er overtaget, er nu i kommunalt ejerskab. Modellen lever op til de fælles 
offentlige arkitektur standarder. Se 
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Datamodel_for_vandl%C3%B8b   

- KL har i øjeblikket ansvar for vedligehold. Da modellen indgår i FODS 6.1, er der et arbejde 
i gang for at placere ansvaret i fælles offentlig regi, meget peger på at det kan blive hos 
GeoDanmark. 

- Projektet er afslutte, Q1 2019. 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Kommunerne vil i perioden modtage information om projektets resultater og 
mulighederne som følge deraf. 

http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Datamodel_for_vandl%C3%B8b


    

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initiativ 5.4  Samlet it-arkitektur for affaldsdata 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 
 

Projektleder i KL:  Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 

Er endnu ikke nedsat. Kristoffer 
Slottved 
(KSL@kl.dk)  

Projekt 6.4 Samlet it-arkitektur 
for affaldsdata 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- En samlet it-arkitektur for affaldsdata indenfor rammerne af den fælleskommunale 
rammearkitektur 

- Arkitekturanalyse inkl. konkret handlingsplan for, hvordan der sikres en smidig 
dataudveksling mellem aktørernes it-systemer på affaldsområdet (leveres i regi af den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) 

- Fælleskommunale implementeringstiltag som kan understøtte kommunernes 
implementering af en samlet it-arkitektur for affaldsdata (vil afhænge af resultaterne af 
den fællesoffentlige analyse i initiativ 6.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata). 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2018 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunens opgave vil afhænge af resultaterne af den fællesoffentlige it-
arkitekturanalyse  

- Opgaverne vil først blive beskrevet senere i projektforløbet. 
- Projektet afventer handlingsplan fra det tilsvarende initiativ i den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi. Når handlingsplanen foreligger tages der stilling til om og hvordan 
projektet evt. igangsættes. 

Gennemførte 
leverancer 

 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Ingen kommunerettede aktiviteter er planlagt de næste seks måneder.  

mailto:Kristoffer
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Initiativ 5.5 Kommunal implementering af grunddata 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
programmets styregruppe: 

- Aabenraa kommune 
- Frederiksberg kommune  
- Frederikshavn kommune 
- Hvidovre kommune 
- Herning kommune 

 
 

Peter Lindbo 
(PELL@kl.dk)  

Program 2.2 Videre med gode 
grunddata 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Der udarbejdes indenfor programmets tidsplan følgende leverancer: 
1. Foreslå metoder og redskaber til brug for kommunernes arbejde med at realisere 

grunddatagevinster 
2. Udarbejde skabeloner og vejledninger til at understøtte kommunernes arbejde med 

implementeringsopgaven    
3. Udarbejde konkrete eksempler på anvendelse af de foreslåede metoder og redskaber   
4. Udarbejde anbefalinger og retningslinjer for kommunernes implementering af 

grunddata  
5. Verifikation af det fællesoffentlige grunddataprograms business cases med estimering 

af kommunale gevinster (Q2-Q3 2018). 
Ovenstående leverancer gøres tilgængelige for kommunerne i en såkaldt drejebog. Drejebogen 
struktureres på en måde, der afspejler dels progressionen i de kommunale 
implementeringsaktiviteter, og dels målgruppernes behov for information med varierende 
detaljeringsgrad.  
 
For leverancerne 1-4 er der i programperioden delleverancer for hvert af programmets 3 
hovedfaser:  

1. Kommunal forankring af grunddataopgaven 
2. Etablering af overblik 
3. Analyse. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q2-2017 

Kommunens 
opgaver 

- Q2-2017: I samarbejde med pilotkommuner udvikles metoder til kortlægning af kommunal 
anvendelse af grunddata 

- Q3-2017: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse i to pilotkommuner 
- Q4-2017: Behandling af KL's afrapportering af spørgeskemaundersøgelser. 
- Q2-Q4 2018: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser i 3 kommuner 

Gennemførte 
leverancer 

- Der er ansat en programleder til programmet  
- Der er indgået aftale med udvalgte pilotkommuner om deltagelse i forarbejderne 
- Programstyregruppen er etableret 
- Programstyringsdokument med tidsplan er udarbejdet og godkendt af 

programstyregruppen 
- Mhp. at kommunerne kan etablere et overblik anvendelsen af grunddata er der bl.a. 

udarbejdet: 

mailto:PELL@kl.dk
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o Metode til indsamling af og bearbejdning af oplysninger om kommunale it-
systemer og systemintegrationer ift. grunddata  

o Spørgeskema om kommunal anvendelse af grunddata 
o Vejledninger i gennemførelse af og efterbehandling af spørgeskemaundersøgelsen 
o Skabelon for afrapportering af spørgeskemaundersøgelse vedr. kommunal 

anvendelse af grunddata.  
- Der er gennemført spørgeskemaundersøgelser i seks kommuner mhp. kortlægning af 

kommunernes anvendelse af grunddata 
- Baseret på spørgeskemabesvarelserne er der udarbejdet grunddataoverbliksrapporter for 

seks kommuner 
- Der er udarbejdet koncept for gevinstanalyse af grunddataimplementeringer i 

kommunerne 
- Der er etableret skabeloner og vedledninger til at gennemføre konsekvensanalyser af 

implementering af nye grunddata i kommunerne  

- Der er udarbejdet et koncept for programmets hovedleverance: Implementeringsreolen, 
som er en drejebog for kommunernes implementering grunddata.  

- Implementeringsreolen er etableret i et lukket rum med eksklusiv adgang for kommuner. 
Mere herom på: www.kl.dk 

- Metoder til identifikation, analyse og estimering af kommunale gevinstpotentialer. 
- Vejledninger for udarbejdelse af gevinstanalyser 
- Udarbejdelse af eksempler på gevinstanalyser og –anbefalinger i relation til det 

fællesoffentlige grunddataprograms implementering af ejendomsdata og adresser 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Afslutte arbejdet med gevinstanbefalinger 
o Dokumentation og baggrundsdokumenter for det fællesoffentlige 

grunddataprograms business case vedr. ejendomsdata og adresser  
o Vurderinger kommunale grunddatagevinster og anbefalinger for kommunernes 

implementering heraf. 
- Udarbejde plan for kommunikation til kommunerne om de forestående 

implementeringsopgaver. 
- Udarbejdelse af en publikation om kommunernes implementeringsopgaver.  
- Afholde informationsmøder for kommunerne. 

http://www.kl.dk/
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Initiativ 6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe Projektleder i KL:  Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 

73 kommuner deltager i 
projektets styregruppe 
(referencegruppe): 

Annie Bekke 
Kjær 
(ANBK@kl.dk)  

Projekt 2.3 Korrekte 
udbetalinger og bedre 
borgerdata 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Udvikling og udbredelse af kontrolredskab understøtter, at der genereres dokumentation 
og ledelsesinformation om effekten af den dybdegående kontrolindsats 

- Der udgives halvårligt en rapport med resultaterne af kommunernes kontrolindsats, 
rapporten for hele 2016 blev udgivet juni  2017. Det forventes at kunne udgive rapport 
med resultater for 1. halvår i november 2017 

- Der blev i maj 2017 udgivet  en tjekliste for nyansøgninger på kontanthjælp samt for  
nyansøgninger på sygedagpenge  

- Der er  i maj 2017 udgivet  en virksomhedsvejledning  
- Der skal i 2018 leveres effektmålinger på kontroltrin 1 og 2, dette sker i samarbejde med 

en række kommuner og Den fælles dataenhed. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2018 (Kommunernes kontrolindsats bliver løbende indberettet hvert halve år se afsnittet 
nedenfor) 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunerne deltager løbende i projektet med input og viden om best practice  
- Endvidere indberetter kommunerne halvårligt effektmålinger om kommunernes 

kontrolindsats. Dette sker i januar og juli måned. 

Gennemførte 
leverancer 

- Der er udviklet et kontrolredskab, som understøtter at der genereres dokumentation og 
ledelsesinformation om effekten af den dybdegående kontrolindsats  

- Der er gennemført ny effektmåling for første halvdel af 2017  
- Der er udarbejdet en rapport med resultaterne, som forventes offentliggjort ultimo  

november 2017 
- Der er gennemført pilot med deltagelse af 15 kommuner på kontanthjælp kontroltrin 2, 

den løbende § 10 opfølgning. Der er udarbejdet revisorerklæring på 
registersamkøringsmetoden, som betyder, at alle kommuner nu har mulighed for at 
anvende metoden til at gennemføre §10 opfølgninger. Data til effektmålinger på dette, 
opsamles fra Den Fælles Dataenhed.  

- Det er nu i drift, at kommunerne kan anvende registersamkøring på kontanthjælp 
kontroltrin 2, den løbende § 10 opfølgning. 

- Der har været gennemført et længere afklarings/forberedelsesforløb på kontanthjælp 
kontroltrin 1, samt Sygedagpenge kontroltrin 2, og 1. Det er nu i test hvor kommunerne 
tager sager på piloterne på både sygedagpenge og kontanthjælp. 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

Der er igangsat pilot på sygedagpenge i sagsopfølgningen. Desuden er løsningen udrullet så alle 
kommuner kan benytte det  på Kontanthjælp Ansøgningstidspunktet.. Effektmålinger sker med 
aflæsning af kommunerenes indberetninger til Den fælles Dataenhed. Der igangsættes pilot på 
Økonomisk Friplads. 

mailto:ANBK@kl.dk
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Initiativ 6.2 Fælleskommunale samarbejder 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i KL:  Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

Afrapporterer 
første gang i 2018 

Endnu ikke nedsat Ken Rindsig 
(KNR@kl.dk)  

Projekt Ingen direkte 
sammenhæng til 
initiativer i den 
fællesoffentlige strategi. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- I 2018 gennemføres der en evaluering af udviklingen i de fælleskommunale samarbejder  
- Der er pt. ikke planlagt yderligere projektaktiviteter. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q3 2018 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunens opgave vil blive beskrevet ifm. igangsættelse af initiativet i 2018. 

Gennemførte 
leverancer 

 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

 

mailto:KNR@kl.dk
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Initiativ 6.3 Data på tværs med FLIS 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder 
i KL:  

Projektkategori Relation til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi 

 
 

Følgende kommuner deltager i projektets 
styregruppe: 

- Viborg Kommune 
- Frederiksberg Kommune 
- Randers Kommune 
- Kalundborg Kommune 
- Esbjerg Kommune 
 

Følgende kommuner deltager i projektets 
følgegruppe:  

- Viborg Kommune 
- Næstved Kommune 
- Køge Kommune 
- Hørsholm Kommune 
- Hedensted Kommune 
- Greve Kommune 
- Syddjurs Kommune 
- Hjørring Kommune 
- Herning Kommune 

Peter Riis 
(PRI@kl.dk)  

Projekt Ingen direkte 
sammenhæng til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Koblede nøgletal mellem skoleområdet og området for udsatte børn og unge i FLIS (Q3 
2017)  

- Koblinger mellem beskæftigelsesområdet og øvrige områder i FLIS (2020) 
- Koblinger mellem endnu ikke fastlagt område i FLIS og øvrige data (2020) 
-  

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

- Q1 2018: Inddragelse af kommuner mht. valg af koblinger mellem beskæftigelse og øvrige 
områder i FLIS.  
 

Kommunens 
opgaver 

o Når der kommer koblede nøgletal i FLIS giver det kommunen mulighed for at se på data på 
tværs af kommunens sektorområder og giver dermed kommunen nye styringsmuligheder  

o Kommunen har en opgave mht. de koblede nøgletal i at orientere sig ift., hvordan og til 
hvilke formål, koblede data skal anvendes i kommunen, men også hvordan de må 
anvendes i henhold til persondataloven. 

Gennemførte 
leverancer 

o Udvikling af koblede nøgletal mellem skoleområdet og området for udsatte børn og unge 
er igangsat medio 2016  

o De koblede nøgletal mellem skoleområdet og området for udsatte børn og unge er sat i 
drift i FLIS juli 2017 

o  

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

o Inddragelse af kommuner mht. valg af koblinger. Herunder mellem beskæftigelse, 
sundhed og øvrige områder i FLIS. 

mailto:PRI@kl.dk
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Initiativ 6.4  Implementering af nye monopolbrudsløsninger 

Status (januar 

2019) 

 

Styregruppe Projektleder i 

KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 

den fællesoffentlige 

strategi 

 

 

Der er nedsat styregruppe (samt 
arbejdsgrupper og 
referencegrupper) for de enkelte 
delprojekter indenfor 
monopolbrudsprojektet.  

Marie 
Aggerstrøm 
Hansen 
(MAAH@kl.dk) 

Program Ingen direkte 
sammenhæng til 
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi. 

Projektets 

leverancer 

(væsentligste) 

- Udbud og anskaffelse af et antal fælleskommunale it-løsninger, herunder tre fagløsninger: 
o et kontanthjælpssystem (KY) 
o et sygedagpengesystem (KSD) 
o et sagsoverblikssystem (SAPA). 

- En fælleskommunal infrastruktur bestående af en række støttesystemer (STS) og 
Serviceplatformen (SP). SP er under genudbud, og KOMBIT har modtaget tre tilbud, som 
bliver evalueret februar 2019 mhp. kontraktindgåelse medio marts 2019. 

- Endelig omfatter det et opkrævningssystem for ejendomsskat og ejendomsbidrag (E&E) – 
det er under afklaring, hvordan dette kan overdrages til SKAT 

- Kommunerne modtager specifikke informationer fra KOMBIT i forhold til de mere 
konkrete projektleverancer. 

Tidspunkt for 

kommunens 

første opgave 

- SAPA udrulles til en række pilotkommuner i 2018 og landets øvrige kommuner fra andet 
kvartal 2019  

- Forskellige støttesystemer tages løbende i brug: Kommunerne skal ved systemanskaffelser 
huske at indarbejde optioner i kontrakten om, at systemleverandøren skal kunne anvende 
Støttesystemerne – i den forbindelse kan man benytte KOMBITs standardvilkår. Optionerne 
indgår pr. automatik ved systemanskaffelser via SKI’s rammeaftale 02.19.  

- De første kommuner forventes at skulle idriftsætte KSD i fjerde kvartal 2019, og modtager 
særskilt information herom.  

Kommunens 

opgaver 

- Indsatsen vil medføre en række opgaver i kommunerne, særligt ifm. implementeringen og 
udrulningen af de nye løsninger 

- Kommunerne modtager specifikke informationer fra KOMBIT i forhold til de lokale opgaver i 
relation til monopolbruddet.  

Gennemførte 

leverancer 

- Hovedleverancen for Støttesystemerne er afleveret til KOMBIT, og SAPA har benyttet 
Støttesystemerne siden fjerde kvartal 2018 

- Status vedr. SAPA (Sags- og Partsoverblik): Løsningen er i implementering i pilotkommuner. 
Der arbejdes videre med de opsamlede erfaringer og kommunale ønsker til løsningen, 
hvoraf mange bliver idriftsat med en ny version af SAPA primo marts. 

- Støttesystemerne er i drift 
- Kommunernes Sygedagpenge system (KSD) forventes idriftsat i kommunerne fra fjerde 

kvartal 2019. 
- Kommunernes Ydelsessystem (KY) bliver op til 12 måneder forsinket som følge 

af  kompleksiteten i den tilhørende lovgivning, ændringer af denne og forskelligartet 
kommunal sagsbehandling på området. 

mailto:MAAH@kl.dk
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Kommunerettede 

aktiviteter de 

næste 6 måneder 

- SAPA implementeres i de første ordinære kommuner fra marts 2019.  
- Kontrakten for genudbuddet af Serviceplatformen indgås medio marts 2019.  
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Initiativ 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 Følgende kommuner deltager i 
projektets styregruppe 
(Kommunernes It-Arkitekturråd 
udgør styregruppe for initiativet): 

- Favrskov Kommune 
- København Kommune 
- Aalborg Kommune 
- Odense Kommune 
- Aabenraa Kommune 
- Aarhus Kommune 
- Høje-Taastrup Kommune  

Jan Struwe 
Poulsen 
(JTP@kl.dk)  

Program 8.1 Gode data og 
effektiv datadeling 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Governance for den fælleskommunale rammearkitektur (løbende opgave) 
- Fælleskommunalt it-arkitekturnetværk  
- Udvikling af en arkitekturuddannelse målrettet ansatte i kommunerne 
- Foranalyse om den gode it-anskaffelse og kravbank. Foranalysen giver anbefalinger til 

modning af projekter om en mere effektiv anskaffelse af it  
- Byggeblokke og domænemodel 
- Grundfortælling om rammearkitektur 
- Relancering af platformen rammearkitektur.dk 
- Pulje til understøttelse af projekter om rammearkitektur  
- Fællesoffentlige aktiviteter om it-arkitektur (løbende) 
- Effektmåling af rammearkitekturen. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2017 
Ibrugtagning af vision, målbillede og grundfortælling om rammearkitekturen til den lokale 
implementering samt netværk om rammearkitektur. 

 

Kommunens 
opgaver 

- Ibrugtagning af vision, målbillede og grundfortælling om rammearkitekturen til den lokale 
implementering 

- Anvendelse af info.rammearkitektur.dk 
- Deltagelse i netværk om rammearkitektur 
- Deltagelse i uddannelse om it-arkitektur 
- Ansøgning af midler til lokale rammearkitekturprojekter 
- Indberetning af informationer om arbejdet med rammearkitektur. 

Gennemførte 
leverancer 

- I andet og tredje kvartal 2018 er de tre byggeblokke Aktivitet, Indsats og Tilstand 
færdiggjort. Der er ligeledes færdiggjort beskrivelser af byggeblokkene Sag, Dokument, 
Organisation og Klassifikation. 

- Wiki om rammearkitektur er blevet relanceret som Info.rammearkitektur.dk  
- Forretningsdomænemodellen, som udfolder og giver overblik over de kommunale opgaver 

og viser fælleskommunale arkitekturprodukter er blevet udbygget på en række 
fagdomæner. 

- De fælleskommunale arkitekturmål, -principper og regler er er politisk vedtaget august 
2018. Der er udarbejdet et sæt uddybende, handlingsanvisende tekster til principper og 
regler.  

- Der er tre byggeblokke til høring: Bevilling, Ydelse og Effektuering. 
- It-arkitekturuddannelsen på 5 dage er udbudt igen i foråret 2019 

mailto:JTP@kl.dk
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- Der afholdes i 2019 3 netværk om it-arkitektur. Der afholdes 3 møder i hvert netværk og 
derudover en fælles netværkskonference.  

- Programmet har afholdt/afholder en masterclass for it-teknikere om støttesystemer og 
rammearkitektur med 90 deltagere 

- Programmet har uddelt 180.000 fra rammearkitekturpuljen i 2019 til et enkelt projekt.  

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Ibrugtagning af vision, målbillede og grundfortælling om rammearkitekturen til den lokale 
implementering 

- KL, KOMBIT og SKI viderebearbejder foranalysen om anskaffelse af it til en række digitale 
værktøjer målrettet kommunerne og leverandørerne 

- It-arkitekturnetværk  
- Uddannelse om it-arkitektur 
- Ansøgning om midler til lokale rammearkitekturprojekter 
- Indberetning af informationer om arbejdet med rammearkitektur 
- Ibrugtagning af nye byggeblokke og domænemodel 
- Reviderede kriterier for tildeling af midler fra rammearkitekturpuljen 2020 og frist for 

ansøgning meldes ud 
- Inddragelse i færdiggørelse af en række arkitekturprodukter, bl.a. integrationsmønstre og  
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Initiativ 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i KL:  Projektkategori Relation til initiativer i 
den fællesoffentlige 
strategi 

 
 
 
 
 

Projektets styregruppe er endnu 
ikke nedsat. 

Beth Tranberg 
(BETR@kl.dk)  

Program 
 

3.5 Offentligt ansattes 
digitale kompetencer og 
7.1 Styr på 
informationssikkerhed i 
alle myndigheder, 9.3 
Højt kendskab til 
informationssikkerhed 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Hver kommune har digital adgang til egne målinger og implementering af 
informationssikkerhed, hvor de kan sammenligne egen organisation med andre kommuner 
eller valgte kommunale fællesskaber i hele strategiperioden 2016-2020 

- I regi af programmet er der etableret i alt 6 fælleskommunale indsatsområder hvorfra der 
kommer leverancer i programperioden:    
1. Ledelsens styring af informationssikkerhed  
2. Udarbejdelse af politikker for informationssikkerhed  
3. Fælles uddannelses- og oplysningsaktiviteter 
4. Fælles produkter og/eller anbefalinger ift. Implementering og drift  
5. Fælles produkter og/eller anbefalinger ift. ressourcer og kompetencer  
6. Fælles produkter og/eller anbefalinger ift. teknik  

 
- 2-3 kommunedage om året med informationssikkerhed på dagsorden for alle 98 

kommuner 
- Udsendelse af nyhedsbreve  
- Der er etableret et virtuelt bibliotek, hvor der deles værktøjer til de fælles kommunale 

indsatsområder.  
- Vejledninger i ISO 27001 vedr. roller/ansvar, hændelser m.v.  
- Introduktion i ISO 27001 drejebog og værktøjskasse tilbydes de kommunale netværk for 

Informationssikkerhed  
- Indarbejdelse af krav fra EU's Databeskyttelsesforordningen i den fælleskommunale 

rammearkitektur 
- Awareness leverancer i form af e-læringsmateriale inkl. videoer, 

Informationssikkerhedskampagner med undervisningsmateriale samt værktøjskasse med 
kompetencehjul og dilemmaer eksempler i mødet med borgeren  

- E-læringsmateriale målrettet undervisere i folkeskolen i samarbejde med COK 
- Drejebog og skabeloner vedr. hændelseshåndtering og beredskabsplanlægning. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q4 2016 – Udfyldelse af Baselineanalyse for informationssikkerhed i kommunen 1xårligt 2016-
2020 

Kommunens 
opgaver 

- Sætte fokus på Baseline analyserne og iværksætte tiltag, der er i overensstemmelse med 
egen ledelses risikobaserede tilgang til 

- Informationssikkerhed: Sikre denne eksisterende lovgivning følges, for implementere den 
nye databeskyttelseslov 

- Aktivere Yammer og anvende denne aktivt i samarbejde med andre kommuner til deling af 
vejledninger, uddannelsesmateriale etc.  

- Organisatorisk implementering af ISO principperne med fokus på en risikobaseret tilgang i 
den kommunale ledelse 

mailto:BETR@kl.dk
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- Igangsætte Awareness tiltag i kommunen med henblik på opbygning af en 
sikkerhedskultur. 

Gennemførte 
leverancer 

- Opstart af 5 kommunerunder som forberedelse til besvarelse af Baseline 2.0 fra d. 23. 
november - 23. december 2016 og i 2017. 

- Sikkerhedsprogrammets Aktivitets- og leveranceplan 3. kvt 2017 - 4. kvt. 2018 frigivet og 
offentliggjort. 

- Godkendelse, bevilling af midler i Fremfærd Borger og opstart af projekt om Awareness 
om informationssikkerhed i kommunerne. 

- Fællesoffentlig Awareness kampagne (initiativ 9.3) målrettet borgere med Borgerservice 
og Biblioteker, som en vigtige kanaler igangsat. 

- Drejebog og værktøjskasse af information om, hvordan man kommer godt i gang med 
implementering af ISO 27001 principperne. 

- Præsentation til brug i kommunerne, der beskriver implementering af 
informationssikkerhed rettet mod forvaltningsledelsen/daglig ledelse. 

- Udvidelse af KLs emnesystematik til håndtering af nye administrative krav i 
Databeskyttelsesforordningen. 

- Nyhedsbreve til Sikkerhedsprogrammets kontaktpersoner samt daglig dialog og besvarelse 
af konkrete spørgsmål på programmets digitale kanaler. 

- Besøg og indlæg i de forskellige kommunale Informationssikkerhedsnetværk og 
samarbejder. 

- Diverse indlæg i KLs regi på administrativt og politisk niveau. 
- Diverse indlæg på bl.a. Digitaliseringsmesse, Kommunernes Digitaliseringstræf, 

Dialogforum, KOMBIT kommunedage etc. 
- Vejledning og koncept til håndtering af fællesfortegnelser i kommunerne. 
-  Drejebog og værktøjskasse med ISO 27001 produkter med beredskabsplan og 

hændelseshåndtering m.m. 
- Opdatering af vejledning og koncept til håndtering af fællesfortegnelser i kommunerne 
- Revision og indarbejdelse af ny lovgivning ved i ikrafttrædelse af 

databeskyttelsesforordningen i Baseline 3.0 
- Koncept for Baseline analyse 1.0 til brug for dagtilbudsområdet i kommunerne samt 

revision og opdatering af Baseline 2.0 til folkeskolerne 
- Drejebog og værktøjskasse i forhold til 72. timers anmeldelseskrav samt beredskabsplaner 

og hændelseshåndtering m.m. 
- Besøg og indlæg i de forskellige kommunale Informationssikkerhedsnetværk og 

samarbejder. 
- Diverse oplæg i KLs regi på administrativt og politisk niveau.  
- Diverse indlæg i kommunenetværk, chefforeninger og kommuners direktioner og ledelse 

Leverandørmøde. 
 

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

- Baseline Analyse 3.0 nov/dec. 2018 
- Baseline analyse af dagtilbud 
- Kommunedage april. 2019 
- Initiativer med afsæt i Folkeskole Baseline analyse 1.0. 
- Etablering af krav vedr. sikkerhed til brug for udbud 
- Awareness kampagner målrettet personale inden for Undervisning ogsundhed,  
- Implementering af initiativer fra Cyber- og informationsikkerhed i sundhedssektoren 
- Modulopdelt drejebog på hvordan databeskyttelsesforordningen kan efterleves 

Awareness produkter fra Fremfærd Borger projektet og initiativ 9.3 målrettet ansatte i 
kommunerne. 

- Den fælleskommunale rammearkitektur opdateres med afsæt i forordningens krav hertil. 
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- Drejebog og værktøjskasse med ISO 27001 produkter bl.a. årshjul 
- Opbygning af kursus for Databeskyttelsesrådgivere med fokus på kommunerne. 
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Initiativ 7.3 Digitalt kompetente kommuner 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Projektleder i 
KL:  

Projektkategori Sammenhæng til   
initiativer i den 
fællesoffentlige 
strategi 

 Det Kommunale Digitaliseringsråd 
samt en KL-styregruppe 
bestående af ledere fra faglige 
kontorer 
 
 

Anders Lillienfryd 
Holte 
(ALH@kl.dk) 

Program   

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Få klarlagt og defineret de generiske digitale kompetencekrav, der går på tværs af 
kommunens organisation og faglighed (Q4 2017)  

- Få udarbejdet konkrete redskaber, værktøjer og/eller kompetenceprofiler til vurdering og 
understøttelse af digital kompetenceudvikling. Det betyder, at programmet på baggrund 
af analyser vil skulle levere konkrete produkter, der skal kunne anvendes lokalt i 
kommunerne – men også i de fælleskommunale digitaliseringsprojekter, hvor 
kompetenceudvikling spiller en rolle for de forandringer, der skal gennemføres. (Q4 2017)  

- Få kortlagt kommunernes igangværende digitale kompetenceudvikling, herunder god 
praksis i tilgang til digital kompetenceudvikling (Q3 2017)  

- At få defineret fælleskommunale krav til digital kompetenceudvikling, som vi kan stille til 
markedet af uddannelsesudbydere. Dette ved at kommunikere til og indgå i dialog med de 
relevante uddannelsesaktører og alle kommuner på en sådan måde, at de kan anvende 
modeller, metoder og værktøjer til at udbyde, efterspørge og gennemføre 
kompetenceudviklingsforløb, der er i overensstemmelse med fælleskommunale ønsker og 
krav. (Q1 2018)  

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q3 2017 

Kommunens 
opgaver 

- En række kommuner har allerede deltaget aktivt med følgegruppemedlemmer, der skulle 
kvalitetssikre analyserne og resultaterne heraf.  

- Kommunerne kan fra Q1 2018 orientere sig i analysens resultater og aktivt anvende 
værktøjer til forankring af generiske kompetencer i egen organisation 

Gennemførte 
leverancer 

Forprojekt (Uge 1-11 2017) 
- Desk research Inddragelse af interne eksperter  
- Eksplorative interviews  
- Hypoteseworkshop Interessentanalyse Kommunikationsplan  

Dataindsamling (pr. uge 16)  
- Identifikation af respondentgrupper Udarbejdelse af spørgeramme  
- Opsætning af survey  
- Kvalitetssikring i følgegruppen 

Udarbejdet KL udspil om Digitale Kompetencer for medarbejdere samt dialogkort med 
henblik på at få italesat digital kompetenceudvikling lokalt.  

Kommunerettede 
aktiviteter de 
næste 6 måneder 

Der er ingen nye aktiviteter planlagt i de kommende seks måneder. KL's udspil om digitale 
kompetencer for medarbejdere er offentliggjort til kommunerne. Derudover er tilhørende 
dialogkort, som kan støtte kommunerne i at arbejde strategisk med digitale kompetencer 
publiceret. 

mailto:ALH@kl.dk
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Initiativ 8.1 Ny teknologi kræver demokratisk debat 

Status (januar 

2019) 

 

Styregruppe 

 

Projektleder i KL:  Projektkategori Sammenhæng til   

initiativer i den 

fællesoffentlige strategi 

 

 

 

Kalle Kjær Program   

Projektets 

leverancer 

(væsentligste) 

Det samlede kit testes, revideres og lanceres til brug i kommunerne. 
  

Tidspunkt for 

kommunens 

første opgave 

 

Kommunens 

opgaver 

Der er ikke udsigt til nogen kommunale opgaver udover brugen af materialerne lanceret i 

programmet.  

Gennemførte 

leverancer 

  Der er udarbejdet:  
- Udkast til casebeskrivelser med dilemmaer 
- Guide til centrale spørgsmål i diskussioner blandt kommunalpolitikerne 

Idékatalog om inddragelse af borgere 

Kommunerettede 

aktiviteter de 

næste 6 måneder 

Projektet er pt. under afklaring og derfor er der ikke indsat status.  
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Initiativ 8.2 Kunstig intelligens på velfærdsområderne 

Status (januar 

2019) 

 

Styregruppe 

 

Projektleder i 

KL:  

Projektkategori Sammenhæng til   

initiativer i den 

fællesoffentlige 

strategi 

  Styregruppen består og KL og 
KOMBIT. 
6 kommuner deltager i projektet 

- Hedensted 
- Aarhus 
- Aalborg 
- Helsingør 
- Frederiksberg  

Odense 

 Søren Bregenov-
Beyer 
(SFB@kl.dk) &  
Anne Kathrine 

Fjord-Marschall 

(AKF@kl.dk) 

 Projekt   Ingen 

Projektets 

leverancer 

(væsentligste) 

- Bruttoliste med minimum 5-7 problemområder som kan løses med kunstig intelligens  
- Beskrivelse af problemområder samt løsningsbeskrivelser  
- 2-3 POC'er hvor kunstig intelligens afprøves med resultater i forhold til de udvalgte 

problemstillinger.  
- 2-3 POC'erne dokumenteres i forhold til datagrundlag, datakvalitet mv, som grundlag for 

modningsprojektets erfaringer  
- Opsamling på hvilke krav det stiller til KL og kommuner at arbejde med (afprøvning af samt 

skalering på sigt) kunstig intelligens, herunder datakvalitet, kompetencer, økonomi, 
juridiske problemstillinger o.a.  

- Identifikation af eventuelle behov for indsatser eller aktiviteter i forhold til kunstig 
intelligens, som med fordel kan løses fælleskommunalt.  

- Opstilling af mulige scenarier for, hvordan kommunerne i fællesskab (og med fordel) kan 
arbejde videre med kunstig intelligens og evt. bruttoliste med problemområder, hvor der 
er en begrundet formodning om, at kunstig intelligens vil være en egnet teknologi til 
løsning af problemet efter dialog med deltagende kommuner 

Tidspunkt for 

kommunens 

første opgave 

Projektet er et pilotprojekt som skal bidrage med viden om brugen af kunstig intelligens. 

 

Kommunens 

opgaver 

 Der er derfor ingen opgave for kommunerne i projektet. 

Gennemførte 

leverancer 

Alle leverancer er leveret fra august til december 2018. 
 

Kommunerettede 

aktiviteter de 

næste 6 måneder 

KL og KOMBIT vil lave kommunikation af projektets resultater i Q1 2019. 

 

mailto:SFB@kl.dk
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Initiativ 8.3 Ny teknologi og bedre uddannelsesvalg 

Status (januar 

2019) 

 

Styregruppe 

 

Projektleder i KL:  Projektkategori Sammenhæng til   

initiativer i den 

fællesoffentlige strategi 

  

 

Kristine Wiberg 

Plougsgaard 

Program   

Projektets 

leverancer 

(væsentligste) 

  

Tidspunkt for 

kommunens 

første opgave 

 

Kommunens 

opgaver 

 

Gennemførte 

leverancer 

  Projektet er startet op, og der er indgået en kontrakt med ekstern leverandør jf. projektplan. 
 

Kommunerettede 

aktiviteter de 

næste 6 måneder 

Der forelægger ikke yderligere status på projektet.  
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Initiativ 8.4 Styrket interesse for naturvidenskab og teknologi via VR og AR 

Status (januar 

2019) 

 

Styregruppe 

 

Projektleder i KL:  Projektkategori Sammenhæng til   

initiativer i den 

fællesoffentlige strategi 

  

 

Bertram Voss Program   

Projektets 

leverancer 

(væsentligste) 

- Udvikling af læringsforløb til folkeskolen med VR med fokus på STEM 

- Styrket vidensgrundlag om muligheder og udfordringer i forhold til at styrke børn og unges 

interesse for naturvidenskaberne ved hjælp af VR i læringsmiljøer  

- Kommuner, skoler og fritidstilbud får konkrete metoder til, hvordan VR med fokus på STEM 

kan inddrages i læringsforløb 

- Løbende deling af viden og erfaring fra projektet 

Tidspunkt for 

kommunens 

første opgave 

- Marts 2019 inddrages 5-6 kommunerne i udviklingen af læringsforløb med VR  

Kommunens 

opgaver 

- 5-6 kommuner deltager i workshop i marts 

- 1 kommune er med i modningsfasen, hvor læringsforløb udvikles 

- 5 kommuner er med i afprøvningen af læringsforløb 

Gennemførte 

leverancer 

-  Indgået aftale med Københavns Universitet og Epinion 
- Lavet ansøgning til Novo Nordisk fonden sammen med KU og Epinion 
- Aftale med kommune om indgåelse i modningsfasen 

- Været i dialog med kommuner om muligheden for at indgå i gennemførselsfasen 

Kommunerettede 

aktiviteter de 

næste 6 måneder 

- Workshop om læringsforløb med de kommuner, der skal indgå i projektet 

- Udvikling af læringsforløb i Rødovre Kommune 

- Indgået aftale med de kommuner, der skal indgå i afprøvningen af forløbet i efteråret 2019 

- Formidling om projektets opstart og arbejdet i Rødovre Kommune 
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Initiativ 8.5 VR i integrationsindsatsen 

Status (januar 

2019) 

 

Styregruppe 

 

Projektleder i KL:  Projektkategori Sammenhæng til   

initiativer i den 

fællesoffentlige strategi 

  

 

Rie Martens &  
Sara Glahder 

Lindberg 

Program   

Projektets 

leverancer 

(væsentligste) 

- Afdækning og analyse af potentialerne ved brug af VR i integrationsindsatsen  

- At indgå kontrakt med VR-leverandør og samarbejdsaftale med 5 kommuner 
- Udvikling, optagelse, produktion, implementering og udbredelse af i alt 5 VR graders 

videoer - inden for den beskæftigelsesrettede del af kommunernes integrationsindsats, 

herunder ude på virksomhederne. 

- Videoernes virtuelle guide/voice over oversættes til 5 sprog og gøres tilgængelig for 

flygtninge og familiesammenførte i samarbejdskommunerne og udbredes efterfølgende til 

øvrige kommuner. 

Tidspunkt for 

kommunens 

første opgave 

Oktober 2018 

Kommunens 

opgaver 

- Partner i pilotprojektet VR i integrationsindsatsen 
- Ideudvikling, kvalificering og prioritering af temaer i integrationsindsatsen med størst 

potentiale for VR  
- Identificere målgruppens behov   
- Identificere relevante locations, samarbejdspartnere og evt. borgere 
- Være med i udviklingen af VR-videoerne  
- Finansiering af VR udstyr (kommunen ejer selv udstyret)  
- Implementering og formidling  

Gennemførte 

leverancer 

Modnings- og analysefasen – 2. halvår af 2018 
- Analyse af potentialerne ved brug af VR i integrationsindsatsen (fortsat i gang)  
- Afdækning af markedet for leverandører af VR-teknologi.  
- De deltagende kommuner i projekter er fundet. Skive, Aabenraa, Vejle og Roskilde. 

Første ud af to workshops for projektdeltagerne er afholdt. VR-specialister var med. Formålet 
var at orientere om projektet, identificere og afgrænse de temaer i integrationsindsatsen 
med størst potentiale for VR. Demonstration af VR-teknologiens anvendelsesmuligheder og 
drøfte, hvordan VR-videoerne giver merværdi for kommunen og målgruppen - samt hvordan 
de i praksis bliver tilgængelige. 

Kommunerettede 

aktiviteter de 

næste 6 måneder 

Gennemførelsesfasen 1. halvår af 2019 

- Udvikling, optagelse, produktion, implementering og udbredelse af i alt 5 VR graders 

videoer inden for den beskæftigelsesrettede del af kommunernes integrationsindsats, 

herunder ude på virksomhederne. 

- Videoernes virtuelle guide/voice over oversættes til 5 sprog og gøres tilgængelig for 

flygtninge og familiesammenførte i samarbejdskommunerne og udbredes efterfølgende til 

øvrige kommuner 
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Initiativ 8.6 Børns teknologiforståelse og teknologi i læringsmiljøerne 

Status (januar 

2019) 

 

Styregruppe Projektleder i KL:  Projektkategori Sammenhæng til   

initiativer i den 

fællesoffentlige strategi 

 

 

 

Caroline 

Hegelund 

Program   

Projektets 

leverancer 

(væsentligste) 

- Indsamling og formidling af gode kommunale eksempler på arbejdet med teknologi på 
kl.dk 

- Københavns Professionshøjskole analyserer og gennemfører kvalitative interviews med syv 
kommuner (forvaltning, ledelser og medarbejdere) omkring hvordan de arbejder med 
ejerskab, organisatorisk forankring  og god implementering af arbejdet med teknologi i 
dagtilbud og skoler. 

- KL og KP formidler indsigterne fra analysen og de syv kommuners fortællinger på kl.dk og 
på KL's konferencer  

- Invitation til parterne om at deltage I en drøftelse af teknologi i dagtilbud og skoler.  

Tidspunkt for 

kommunens 

første opgave 

7 kommuner stiller sig til rådighed for interview i januar/februar. Andre kommuner kan få adgang 

til indsiger fra de kvalitative analyser fra maj/juni 2019 . De ni kommuner, der indgår I KL's 

partnerskab omkring morgensdagens folkeskole får indsigterne fra projektet indarbejdet i deres 

partnerskabssamarbejde fra og med marts 2019.   

Kommunens 

opgaver 

 

Gennemførte 

leverancer 

- Aftaler om indsamling af gode kommunale eksempler på arbejdet med teknologi er 
indgået. 

- Kontraktindgåelse med Københavns Professionshøjskole om analyse af forankring, god 
ledelse og implementering i kommunerne. 

Kommunerettede 

aktiviteter de 

næste 6 måneder 

Projektets indsigter og fortællinger formidles desuden på kl.dk senest juni 2019. 

Projektet indgår i KLs partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på it, hvor ni 

kommuner deltager på medarbejder-, ledelses-, forvaltnings- og politisk niveau. Partnerskabet skal 

bidrage til at understøtte kerneopgaven med børns Læring via integration af teknologiforståelse og 

teknologi i skolerne. Fokus er på organisatorisk forankring, kapacitetsopbygning samt 

kompetenceudvikling ift. Digitale og teknologiske strategier, der skal understøtte øget læring og 

trivsel.  I den sammenhæng afholdes seminarer og netværk for de ni kommuner, hvor indsigter fra 

projektet indgår. Projektet formidles også på KLs konferncer på hhv. Dagtilbud og 

folkeskoleområdet og på teknologimessen. 
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Initiativ 8.7 Kommunernes aktive bygninger – flere tilbud til sundhed, forebyggelse og fritid 

Status (januar 

2019) 

 

Styregruppe 

 

Projektleder i 

KL:  

Projektkategori Sammenhæng til   

initiativer i den 

fællesoffentlige strategi 

 - Ballerup Kommune  
- Albertslund Kommune  
- Middelfart Kommune  
- Egedal kommune  
- Aalborg Kommune  
- Københavns Kommune  
- Hedensted Kommune  
- Hillerød Kommune  
- Ringsted Kommune 

 

Kristoffer 

Slottved 

Program   

Projektets 

leverancer 

(væsentligste) 

- Der gennemføres en teknologiafprøvning på 3-4 kommunale lokaliteter 

- Der udarbejdes en teknologivurdering af tilgængelighed, anvendelighed, omkostninger og 

datakvalitet 

- Der afsøges muligheder for at inddrage 3. part i formidling til borgerne af ledige 

kommunale faciliteter 

 

Tidspunkt for 

kommunens 

første opgave 

Februar 2019 

Kommunens 

opgaver 

Praktisk afklaring om opsætning af udstyr i kommunale ejendomme 

Gennemførte 

leverancer 

- Der er blevet nedsat en styregruppe 
- Kick Off møde afholdt med styregruppen d. 24. oktober 2018 

- Der indgås aftale med udførende konsulent februar 2019 

Kommunerettede 

aktiviteter de 

næste 6 måneder 

Praktisk afprøvning af udstyr i samarbejd med de deltagende kommuner 
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Initiativ 8.8 Digitalt understøttet bedre brug af hjælpemidler 

Status (januar 

2019) 

 

Styregruppe 

 

Projektleder i KL:  Projektkategori Sammenhæng til   

initiativer i den 

fællesoffentlige strategi 

 

 

 

Mie Bjerre Pilotprojekt 

under 

Teknologispring 

  

Projektets 

leverancer 

(væsentligste) 

Proof of concept på open source AI-løsning til at fremme rehabiliterende tilgang til bevilling af 

hjælpemidler.  

Tidspunkt for 

kommunens 

første opgave 

November/december 2018 (udover bidrag til samarbejdsaftalen i efteråret 2018) 

Kommunens 

opgaver 

- Levere relevante data 

- Kvalificere anvendelse af data og den udviklede software 

- Afklare og bidrage til pilotcases 

Gennemførte 

leverancer 

- Der er udarbejdet samarbejdskontrakt mellem projektpartnerne. 

- Datalister leveret fra Aalborg Kommune til universitetet 

Kommunerettede 

aktiviteter de 

næste 6 måneder 

- Kvalificere anvendelse af data og den udviklede software 

- Afklare og bidrage til pilotcases 
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Initiativ 8.9 Øget mobilitet med ny teknologi 

Status (januar 

2019) 

 

Styregruppe 

 

Projektleder i KL:  Projektkategori Sammenhæng til   

initiativer i den 

fællesoffentlige strategi 

 

 

 

Tom Elmer 

Christensen 

Program   

Projektets 

leverancer 

(væsentligste) 

Initiativet skal øge anvendelse af teknologier og data til at skabe mere bæredygtig udvikling, 
innovation og medborgerskab. Initiativet skal sikre viden, kompetencer og tværfaglig organisering 
for at understøtte, at flere kommuner kan komme i gang med at arbejde med Smart City eller 
komme videre med eksisterende initiativer.   

Tidspunkt for 

kommunens 

første opgave 

 

Kommunens 

opgaver 

 

Gennemførte 

leverancer 

- Projekt "Øget mobilitet med ny teknologi" var sammen med projekt 3.3 Smart City i det 
Fællesoffentlige initiativ emnet for møde med kommuner, der har igangværende Smart 
City projekter. September 2018.  

- Ny arbejdsmetode med samling af kommuner om 2-3 udviklingsområder er klar til at blive 
sat i værk. 

 

Kommunerettede 

aktiviteter de 

næste 6 måneder 
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Initiativer i den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi 2016-2020 
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Initiativ 1.1 Mere sammenhængende brugerrejser 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe Kontaktperson 
i KL:   

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige styregruppe.  
Den fælleskommunale styregruppe for 
Borgerbetjening 3.0 orienteres løbende om 
projektet. Her deltager: 

- København Kommune 
- Syddjurs Kommune 
- Vejen Kommune 
- Aalborg Kommune 
- Odense Kommune 
- Aarhus Kommune 

Marianne Just 
Mortensen 
(MJT@kl.dk) 
 

1.1 Sammenhængende digital 
borgerservice 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Analyse af fællesoffentlig guidekomponent (marts 2019) 
- Implementering af kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger (primo 2019) 
- Implementering af første version af flytteguiden på borger.dk (april 2019) 
- Implementering af første version af skilsmisseguiden på borger.dk (april 2019) 
- Implementering af næste versioner af flytte- hhv. skilsmisseguiden (ultimo 2019) 
- For alle seks brugerrejser: løbende beslutning om implementeringsindsatser, herunder 

aftaler om finansiering, ansvar og tidsplan (løbende 2018-20) 
Projektet LAAK (lettere administration af fællesoffentlige komponenter) er afsluttet og anbefalinger 
indarbejdes i fx kravspecifikation til NemLogin. 

 
(Se også allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

Kommunernes opgave vil afhænge af findings og anbefalinger fra konsulentrapporter (TO-BE rejser) 
fra de omfattede cases/brugerrejser. Derefter følger en proces, der konkretiserer indsatserne. Der 
kan bl.a. igangsættes yderligere analyser samt aftales og fordeles ansvar for indsatser mm. 
 
Forventningen er, at eventuelle større ændringer (sektorniveau) indgår i økonomiaftaler. Mindre 
tilpasninger finansieres af den ansvarlige myndighed eller med midler under den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi.  
 
Ændringer/tilpasning kan eksempelvis være: 

- Øget datadeling 
- Regeltilpasning 
- Automatisering 
- Øget genbrug af data 
- Fjernelse af dokumentationskrav 
- Tilpasning af tekst, trin-for-trin-guides, proaktiv service mm. 

Tidspunkt for 
kommunens 
opgaver 

Uafklaret, men tidligst medio 2019 – afhænger af anbefalingernes karakter.  

Gennemførte 
leverancer 

- To be brugerrejseanalyse af flytning udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder 
(juni 2017) 

- To be brugerrejseanalyse af start og luk af virksomhed og beslutning om videre 
indsatsområder (marts 2018) 

- To be brugerrejseanalyse af Bliv Digital Borger (LAAK) udarbejdet og beslutning om videre 
indsatsområder (marts 2018) 

mailto:MJT@kl.dk


    

60 
 

  

- To be brugerrejseanalyse af service for udenlandske virksomheder udarbejdet og beslutning 
om videre indsatsområder (april 2018). 

-  Første version af fællesoffentligt målbillede for digital kommunikation (i samarbejde med 
initiativ 1.2 og 1.3) (juni 2018) 

- Koncept for MVP skilsmisse-guide udarbejdet og beslutning om implementering (november 
2018) 

- Kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger udviklet (december 2018) 
- Analyse af arkitektur for flytteguide (løsningsmodeller for realisering) (november 2018) 

Projektet LAAK (lettere administration af fællesoffentlige komponenter) er afsluttet 
- Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 1) udarbejdet (maj 2017) 
- Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 2: migrering) udarbejdet (september 

2017) 
- Tværgående brugerrejse med udgangspunkt i NgDP, MitID og NemLog-in3 gennemført 

(december 2017) 
- Fælles ordbog på tværs af de tre udbudsprojekter leveret (december 2017). 
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Initiativ 1.2 Bedre digital kommunikation 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 

(Selvbetjening) 
 

(Kontaktregister) 
 
 
 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
Den fælleskommunale styregruppe for 
Borgerbetjening 3.0 orienteres løbende 
om projektet. Her deltager: 

- København Kommune 
- Syddjurs Kommune 
- Vejen Kommune 
- Aalborg Kommune 
- Odense Kommune 
- Aarhus Kommune 

Marianne Just 
Mortensen 
(MJT@kl.dk)  

1.1 Sammenhængende digital 
borgerservice 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Selvbetjening 
- Styregruppen for digital kommunikation har godkendt 'Fælles krav til digitale løsninger' 

samt fælles manual til udvikling af løsninger til Virk og Borger.dk (ultimo 2018). 
- Afklaring af genbrug af data i selvbetjening (integrationsmønstre og vejledninger). 

Konkretisering ift. anvendelse af referencearkitektur for selvbetjening. 
- Måling på borgernes anvendelse af digital selvbetjening, som følge af ØA 2019 og Fælles 

krav. 
- Revidering af fællesoffentlig brugertest, herunder opdatering af spørgsmål og supplement 

ifht. at dække borgernes vej ind og ud af løsningen. 
 

Kontaktregister 
- Projektinitiering af kontaktregister for borgere (januar 2019) 
- Afklaring af hvorvidt og hvordan der også skal udvikles et kontaktregisterfor virksomheder 

(Q1 2019). 
(Se også allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

- Projektets leverancer skal sikre, at bl.a. kommunernes digitale løsninger (selvbetjening) er 
af høj kvalitet og er tidssvarende. Dette omfatter, at løsningerne overholder de aftalte krav, 
samt at de tilpasses bl.a. på baggrund af data om borgernes tilfredshed med løsningerne.  

- Projektets leverancer er redskaber, der skal understøtte anskaffelse, udvikling og løbende 
tilpasninger af digitale løsninger. Kommunerne bør bruge disse i deres dialog med bl.a. 
leverandører og til at tage beslutning om forbedring af digitale løsninger.  

- Der er pt. ingen obligatoriske redskaber udover dem, der fortsat er gældende i den 
nuværende udviklingsvejledning for selvbetjening 

 
De fællesoffentlige leverancer, der kan forventes at skulle implementeres i kommunen er:  

- Den fællesoffentlig referencearkitektur for digital selvbetjening som kan anvendes som 
teknisk pejlemærke og begrebsapparat ift. at kravspecificere og udvikle digitale løsninger i 
dialog med leverandørerne. Kommunernes brug af referencearkitekturen for selvbetjening 
er pt. frivillig, men skal anvendes/overholdes i projekter under den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi.  

- Værktøj til indsamling af viden om brugernes tilfredshed, tryghed, tillid mv understøttes af 
aktiviteter i projekt "Fælles opfølgning" i regi af det fælleskommunale program for 
Sammenhængende Digital Borgerservice (initiativ 1.1). Der er gennemført et par mindre 
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kommunale pilotprojekter ift. opfølgning. Erfaringer tages med i det videre arbejde. 
Myndighederne kan anvende egne redskaber eller anvende fælles (eks. Virk-script). Således 
består den fælleskommunale opgave nu I at "tilvejebringe" måleredskaber/metoder og 
etablere processer, der kan understøtte Kommunernes dataindsamling. 

- Når fælles krav til selvbetjeningsløsninger samt fællesoffentlige infrastrukturkomponenter 
og portaler er klar forventes det, at myndigheder og leverandører kan anvende kravene til 
selvbetjeningsløsningerne til henholdsvis at kravspecificere og udvikle digitale løsninger.).  
Pt. er den nuværende Udviklingsvejledning fortsat gældende. 
 

- Det fællesoffentlige kontaktregister forventes at kunne anvendes i alle relevante 
sammenhænge til information om borgerens mobilnummer og mail. Endelige scope for 
projektet og herunder fx hvordan data skal hentes (fx via API) og tidsplan er dog fortsat 
uafklaret, men første etape forventes færdig i forbindelse med ny generation af Digital Post 
forventeligt Q1-2 2021. Såfremt der udvikles et kontaktregister for virksomhederne kan 
dette også anvendes men hvor dette leveres og hvornår er fortsat under afklaring. 

- Det er pt. uafklaret, hvorvidt der bliver tale om en forpligtelse til anvendelse af registeret 
for hhv. borger/virksomheder og myndigheder. En anvendelse af kontaktregisteret 
forventes at indebære enten systemintegration fra egne fagsystemer eller webopslag.   

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

- Uafklaret pt – forventes fra 2019 fsva. krav til løsninger og opfølgning.  
- Kontaktregisteret for borgere forventes at blive tilgængeligt i forbindelse med lancering af 

ny generation Digital Post i Q1-2 2021. 

Gennemførte 
leverancer 

- Styregruppen for digital kommunikation har godkendt en endelig første version af den 
fællesoffentlige referencearkitektur for digital selvbetjening (ultimo 2017) 

- Styregruppen for digital kommunikation har truffet beslutning om scope for indsamling og 
deling af data på tværs af myndighederne (maj 2018). 

-  Styregruppen for digital kommunikation har godkendt 'Fælles krav til digitale 
- løsninger' (ultimo 2018) 

Kontaktregister 
- Projektgrundlag for fælles kontaktregisters bredere brug (september 2017) 
- Juridisk analyse (juli 2017) 
- Behovsafdækning blandt myndigheder (september 2017) 
- Yderligere juridiske analyser (december 2017). 
- Afklaringer/analyse af borgernes anvendelse inkl. brugertests udarbejdet (juni 2018) 
- Afklaringer med Grunddataprogrammet/Datafordeleren (november 2018) 
- Afklaring af fuld businesscase  for kontaktregisteret – herunder gevinster og omkostninger i 

kommunerne (efterår 2018). Analysen er ikke offentlig tilgængelig. 
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Initiativ 1.3 Overblik over egne sager og ydelser  

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
KL inddrager løbende kommuner til at 
kvalificere de produkter, der produceres i 
projektet. 
 

Marie Madsen 
(MMD@kl.dk)  

1.2 Adgang til egne data 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- PoC på fællesoffentlig komponent for sager og ydelser (orkestreringskomponent) (juni 2019) 
- Udarbejdelse af kravspecifikation for sags- og ydelsesoverblikket til brug for udvikling eller 

udbud (ultimo 2019) 
- Fælles referencearkitektur og byggeblokke til sags- og ydelsesoverblik udviklet (ultimo 2019) 

 (Se også allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

- KL bidrager løbende gennem deltagelse i det fællesoffentlige arbejde, samt med viden fra 
det fælleskommunale pilotprojekt (jf. initiativ 1.2). Heri indgår 5 pilotkommuner.  

- Kvalitetssikre referencearkitekturen mv.  

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2019 jf. arbejdet i det fælleskommunale projekt.  
Q2 2019 forventes pilotkommunerne og styregruppen at blive inddraget i løbende kvalificering af 
materialerne.  

Gennemførte 
leverancer 

- Analyse af brugernes behov for sags- og ydelsesoverblik   (august 2017) Denne er yderligere 
kvalificeret i en prototype Q2 2018 

- Udarbejdelse af version 0.8 af referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik (oktober 
2017). Dertil er udarbejdet en dataanalyse i Q2 2018  

- Pilotprojekter vedr. myndigheders, borgeres og virksomheders behov for sags- og 
ydelsesoverblik (juni 2018) 

- Erfaringsopsamling fra kommunalt pilotprojekt på Borger.dk, som bidrag til udvikling af 
datamodel for orkestreringslag (Q4 2018).  
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Initiativ 1.4 Bedre support til borgere og virksomheder 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL    

 
Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
KL har nedsat en referencegruppe med 
deltagelse af bl.a. borgerservicechefer 
fra: 

- Aarhus Kommune 
- København Kommune 
- Aalborg Kommune 
- Mariagerfjord Kommune 
- Syddjurs Kommune 
- Esbjerg Kommune 
- Haderslev Kommune 
- Odense Kommune 
- Roskilde Kommune 
- Gentofte Kommune 
- Fredensborg Kommune.  

Gruppen mødes efter behov. 

Anne Kathrine 
Fjord-Marschall 
(AKF@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste)  

-  Samlet økonomisk ramme og finansieringsmodel for supporttilbuddet fastlagt (juni 2019) 
- Aftale om vilkår for varetagelse af de samlede supportopgaver indgået mellem 

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen (Q4 2019) 
- Samling af supportopgaver gennemført og supporttilbud til fælles løsning i fuld drift i 

Erhvervsstyrelsens kundecenter (Q2 2021) 
Supportenheden er i drift fra juni 2018 (borger.dk support) og løbende overdrages øvrige 
supporttilbud frem til en fuld implementering af support til de store komponenter NemId, 
NemLogin, Digital Post i medio 2020-2021. 
(Se også allerede gennemførte leverancer nederst) 
 

Kommunens 
opgaver 

 Den nuværende opgavefordeling mellem kommunal support og fællesoffentlig support ændres ikke 
med den nye enhed.  
Den endelige opgave afklares i forbindelse med etablering af den fællesoffentlige supportenhed som 
forventes at være i fuld drift i løbet af 2020-2021.  
Det er forventningen at opgaven for kommunerne vil være: 

- Implementere nyt materiale til brug for information og vejledning om de fællesoffentlige 
komponenter. Bl.a. på web, i borgerservice, mv. 

- Kommunerne skal henvise borger og virksomheder til for den fællesoffentlige support (1. og 
2. level) som i dag leveres hos komponentleverandør 

- Evt. levere kontaktinfo til den fællesoffentlige support med henblik på en viderestilling/IVR 
fra den fællesoffentlige support til kommunen mv. 

Den kommunale referencegruppe eller den nye referencegruppe for borger.dk inddrages til 
drøftelser af serviceniveau og -mål for et samlet supporttilbud i efteråret 2018/vinter 2019.  

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2020 – alene borger.dk supporten er ændret frem til 2020 hvorfor der ikke forventes nye 
opgaver/arbejdsgange i kommunerne inden da. 

Gennemførte 
leverancer 

- Model for et samlet supporttilbud til infrastrukturkomponenter og portaler fastlagt. Overgår 
til Erhvervsstyrelsen (juni 2017). 
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-   Første skridt i samling af supportopgaver gennemført - support til borger.dk i drift i 
Erhvervsstyrelsens kundecenter (juni 2018). 
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Initiativ 1.5 Alle meddelelser fra det offentlige er digitale  

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 

Anders 
Lillienfryd Holte 
(ALH@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste)  

 
(Se allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunen skal arbejde målrettet med at undersøge, hvordan kommunen kan arbejde med 
metadataopmærkning i afsendelse af digital post, og samtidig læse på metadata ved 
modtagelse af digital post. Det vil sige, at man fx overvejer, hvordan man kan arbejde med 
I/O-management og attention.xml i Digital Post. Kommuner i SBSYS-samarbejdet er allerede 
nu i færd med at pilotteste afsendelse og modtagelse af metadataopmærkede digital post fra 
andre offentlige myndigheder.  

- En evt. fremadrettet forpligtelse til at anvende metadata skal indgå i den lokale planlægning af 
arbejdet med opmærkning. 

- Fra medio 2018 er sender Danmarks statistik, Motorregisteret (synsindskaldelser) og Politiet 
(straffeattester) metadata med deres forsendelser – så kommunen kan starte en effektiv 
håndtering af disse. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q3 2017 da formatet er klart.  

Gennemførte 
leverancer 

- 3 piloter er i produktion – opmærker deres forsendelser (november 2017) 
- Vejledning inkl. teknisk bilag vedr. opmærkning (med attentionformatet) er på digst.dk 

(november 2017) 
- Gevinstsanalyse vedr. opmærkning af Digital Post (juni 2018) 
- Statussag til udbudstyregruppen inkl. evaluering pilot-indsatsen 2017 og anbefalinger (juni 

2018) 
- SBSYS-kommunerne i projektet påbegynder opmærkning (Q3 2018) 
- Opmærkning via attentionformatet bliver testet i myndigheder (modtagersiden) (Q4 2018) 
- Løbende overlevering af erfaringer til Næste generation Digital Post (Nyt meddelelsesformat) 

(2018). 
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Initiativ 2.1 Klare juridiske rammer for digital forvaltning  

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson i 
KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL deltager i det juridiske 
embedsmandsudvalg i fællesoffentlige 
regi samt underliggende arbejdsgrupper. 
 
KL søger kommunale input til de juridiske 
udfordringer og løsninger gennem de 
fælleskommunale og fællesoffentlige 
digitale projekter, via KLs Yammer 
"Juridisk Forum" og samt øvrige relevante 
fora.  
 

Jesper Gradert 
(JEGR@kl.dk) og 
Pernille Jørgensen 
(LPJ@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng 
til fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende afgørelsesbegrebet 2. del (juni 
2019) 

-  Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger sagsoplysningspligten (juni 2020) 
- Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. vejledningspligten (december 2020) 

Arbejdet er forsinket på grund af Justitsministeriets leverancer 
-  

 (Se  allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

- KL vil løbende inddrage kommunerne med henblik på udpegningen af juridiske barrierer for 
effektiv digital forvaltning   

- Hvilke regler der bliver tilpasset i den tværgående lovgivning (forvaltningslov mv.) afhænger af 
de behov, der identificeres løbende  

- Kommunen vil senere have en opgave med implementering af nye regler i kommunal praksis 
herunder evt. tilpasning af it-systemer  

- Der vil komme vejledningsmateriale ud vedr. problemstillinger, der ikke kræver lovændringer, 
men blot klarhed om regler. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Den endelig tidsplan for implementering vil afhænge af lovprocessen.  

Gennemførte 
leverancer 

- Model for central hjemmel til at stille krav om digital kommunikation udarbejdet , men ikke 
besluttet (juni 2017) 

- Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende partshøring (januar 2018). 
- Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende afgørelsesbegrebet 1. del 

(december 2018) 
- Forslag til ændring af forvaltningsloven (agterskrivelser og obligatorisk digital kommunikation) 

er modtaget i høring december 2018. 

mailto:JEGR@kl.dk
mailto:LPJ@kl.dk
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Initiativ 2.2 Videre med gode grunddata 

Status (januar 
2019 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 

Ingen Peter Lindbo 
(PELL@kl.dk)  

5.5 Kommunal implementering af 
grunddata. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Afdækning af behov for nye grunddataprojekter (2019). 
(se allerede gennemførte leverancer nedenfor) 

Kommunens 
opgaver 

Uafklaret 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Uafklaret 

Gennemførte 
leverancer 

- Styringsmodel inkl. anvenderfora godkendt (august 2018) 
- Anvenderstrategi for Datafordeleren inkl. Kommunikationsindsats godkendt (september 2018) 
- Resultat- og udviklingsplan for Datafordeleren (december 2018)  
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Initiativ 2.3 Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata 

Status (januar 
2019 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:      

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 
 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe.  
 
Udvalgte kommuner bliver inddraget 
løbende i analysearbejdet og kontaktes 
direkte. 

Annie Bekke 
Kjær 
(ANBK@kl.dk)  

6.1 Effektmåling af kommunernes 
kontrolindsats med sociale ydelser 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Analyse af formuedata (Q1 2019) 
- Evaluering af indikatorers kvalitet og anvendelighed på kontroltrin 1-3 (2019) 
- Analyse af flere og bedre fælles data om bl.a. flytning til udlandet og levestatus på danskere i 

udlandet (2018) 
- Analyse af en koordineret fællesoffentlig kontrolindsats (2019). 

 (Se allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

I dette initiativ pågår og igangsættes der i strategiperioden løbende en række analyser, som løftes i 
fællesoffentligt regi med parter repræsenteret fra de relevante myndigheder herunder deltagelse af 
kommuner.  

- Analyse af etablering af lovvalgsregister, har resulteret i, at man ikke opretter et register. 
Selve opgaven omkring lovvalg ligger hos Udbetaling Danmark, og kommunerne skal ikke 
foretage sig noget  

- Derudover foretages der i fællesoffentligt regi en analyse af rammerne for e-indkomst. Her vil 
resultaterne blive anvendt til at sikre en øget kvalitet af registret, som anvendes i 
kommunerne, men det forventes ikke at afføde en kommunal opgave  

- Pt. pågår der også analyser af modeller for begrebsharmonisering herunder indkomst og 
samliv, hvor der arbejdes med forslag til regelforenkling for at sikre bedre grundlag for at 
træffe afgørelser i sagsbehandlingen. Der vil blive orienteret om, hvorvidt arbejdet resulterer i 
lovændringer når analyserne er afsluttet og der er nået til enighed om videre proces. 

- Analyse af en koordineret fællesoffentlig kontrolindsats har en planlagt opstart i 2019, og her 
vil udvalgte kommuner blive inddraget.  

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Kun tidspunktet for inddragelsen i analyser er pt. fastlagt og vil ske i 2019. 

Gennemførte 
leverancer 

- Afrapportering af Evaluering af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark (november 2017) 
-  Analyse af flere og bedre fælles data om bl.a. flytning til udlandet og levestatus på danskere i 

udlandet (maj 2018) 
- Afrapportering af analyse af begrebsharmonisering for samliv (Q4 2018) 

mailto:ANBK@kl.dk
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Initiativ 3.1 Sammenhængende velfærdsforløb for borgere 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 

 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
For pilotafprøvningen på børneområdet er 
der nedsat en projektgruppe med 
kommunal deltagelse af Aalborg 
Kommune. 

Poul Erik 
Kristensen 
(PRK@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng til 

fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

 
 (Se allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunens opgave som følge af leverance afhænger af de konkrete analyseresultater. Her 
inddrages udvalgte kommuner Det er uafklaret pt. 

- Der er etableret et delprojekt til pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af 
indsatser for udsatte børn og unge. Pilotafprøvningen skal ske i et samarbejde mellem Aalborg 
Kommune og Region Nord mfl. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Uafklaret pt. 

Gennemførte 
leverancer 

- Analyse af jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og 
uddannelsesinstitutioners samarbejde om uddannelsespålæg (august 2017) 

- Analyse af tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og 
samtidigt misbrug (marts 2018). 

- Analyse af samarbejde om indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne 
(juni 2018) 

- Udbredelsespilot for aftaledeling på tværs af sundhedsområdet (Q4 2018) 
- Analyse og design af løsninger til ”Deling af patientens mål” (Q4 2018) 
- Pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn på tværs 

af børne- og ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeområde, praktiserende læger og 
PPR/skole (ultimo 2018) 
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Initiativ 3.2 Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 

 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 

Gitte Duelund 
(GDJ@kl.dk)  

Det er samme initiativ som leveres i 
den fælleskommunale digitale 
handlingsplan, initiativ 2.2, 
Sammenhæng og viden om effekt på 
socialområdet.  
 
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Initiativet er afsluttet i fællesoffentligt regi, men fortsætter i fælleskommunalt regi. 
 
For en mere uddybende beskrivelse af leverancerne se da beskrivelsen af initiativ 2.2 Sammenhæng 
og viden om effekt på socialområdet under den fælleskommunale handlingsplan.  

Kommunens 
opgaver 

Kommunens opgaver beskrives i det fælleskommunale initiativ 2.2. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Tidsplan beskrives i det fælleskommunale initiativ 2.2. 

Gennemførte 
leverancer 

- Udarbejdelse og godkendelse af implementeringsstrategi og gevinstrealiseringsindsats af 
projektets styregruppe (november 2017). 

- Bruttoliste for funktionsevnetilstand udarbejdet og kvalitetssikret, og udvikling af 
fælleskommunalt og klassificeret begrebssæt (september 2018) 

- Databehandling af de indsamlede kommunale indsatskataloger og udvikling af et 
fælleskommunalt indsatskatalog (september 2018) 

- Udvikling af fælleskommunal dokumentationspraksis med udgangspunkt i 
VoksenUdredningsMetoden (december 2018) 

mailto:GDJ@kl.dk
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Initiativ 3.3 Udbredelse af digitale velfærdsløsninger 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 

 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. Herudover drøftes den 
kommunale interesse i KL's styregruppe 
for program for velfærdsteknologi der 
består af fagdirektører fra følgende 
kommuner:  

- Thisted Kommune 
- Esbjerg Kommune  
- Aarhus Kommune  
- Holbæk Kommune  
- København Kommune  
- Herudover deltager COK 

Gitte Duelund 
(GDJ@kl.dk) 

2.1 Det fælleskommunale program for 
velfærdsteknologi og 
2.4 Telemedicinsk 
hjemmemonitorering med KOL  

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- To analyser af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og to tilhørende 
beslutningsgrundlag udarbejdet (ultimo 2019) 

- To analyser af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og to tilhørende 
beslutningsgrundlag udarbejdet (ultimo 2020) 

- ØA-aftaler om landsdækkende udbredelse af i omegnen af fire digitale velfærdsløsninger frem 
mod ØA21(ultimo 2020) 

 (Se allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

Der er under initiativ 3.3 "Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger" i Strategi for 
digital velfærd tildelt midler til otte velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2015, 2016 og 
2017. Frem mod 2020 skal det sikres, at de igangsatte projekter gennemføres og i relevant omfang 
analyseres yderligere med henblik på at undersøge og dokumentere innovative og effektive 
teknologier.   

- Målet for initiativ 3.3 er at sikre et solidt og ensartet grundlag for kommunernes beslutning 
om at investere i velfærdsteknologi.  

- Rapporterne bliver løbende tilgængelige for kommunerne på Digitaliseringsstyrelsens 
hjemmeside: https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Digital-velfaerd-
2016_2020/Afproevningsprojekter/Initiativ-33  

Dertil er det er aftalt i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 samt den fælles 
offentlige digitaliseringsstrategi at: 

- Projekter der omhandler løsninger der anvendes af flere myndigheder, eks. kommune og 
sygehus, kan blive omfattet af krav om implementering i den enkelte kommune og vil således 
indgå i økonomiforhandlingerne.  
Projekter der omhandler løsninger, der alene anvendes i kommunalt regi, ikke kan blive 
omfattet af krav om implementering, men alene kan indgå i økonomiforhandlinger med 
anvisning af evt. potentialer. 

Det er KL's Center for Velfærdsteknologis ansvar at sprede viden om disse projekter i kommunerne   

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Kommunegruppen medvirker til at kvalificere og identificere oplagte temaer til nationale og lokale 
netværksmøder. Alle kommuner kan bidrage til den årlige dataindsamling i forbindelse med 
afrapporteringen på udbredelsen af arbejdet med velfærdsteknologi. 

 Gennemførte 
leverancer 

-  Analyse af telemedicin til gravide med komplikationer (medio 2017)  
- Analyse af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing (ultimo 2017) 
- Analyse vedr. borgerrettet sundhedsformidling til kronikere foreligger og tilhørende 

beslutningsgrundlag er udarbejdet (ultimo 2018) 

mailto:GDJ@kl.dk
https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Digital-velfaerd-2016_2020/Afproevningsprojekter/Initiativ-33
https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Digital-velfaerd-2016_2020/Afproevningsprojekter/Initiativ-33
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- Analyse vedr. skærmbesøg og virtuelle konsultationer foreligger og tilhørende 
beslutningsgrundlag er udarbejdet (ultimo 2018) 
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Initiativ 3.4 Digital læring og undervisning 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL og Vejle Kommune indgår i den 
fællesoffentlige styregruppe, It i 
folkeskolen, der er styregruppe for 
udvalgte leverancer.  
 
Styregruppen for den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi er styregruppe for 
de øvrige leverancer, og her deltager KL 
på vegne af kommunerne. 
 
Kommunerne har været og er løbende 
involveret i styregrupper, 
referencegrupper og arbejdsgrupper i 
forbindelse med projekt "Anskaffelse og 
implementering af 
brugerportalsinitiativet" (projekt 4.4 i 
den fælleskommunale handlingsplan)  

Bertram Voss 
(bevo@kl.dk)  

Der er sammenhæng til det 
fælleskommunale initiativ 4.4 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Samarbejdsplatform til folkeskolen implementeret (ultimo 2019) 
- Implementering af samarbejdsplatformen Aula på folkeskoleområdet (august 2019) og 

dagtilbudsområdet (2020) i 95 kommuner.  
(Se allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunale anskaffelser af læringsplatforme. 
- Kommunerne involveres i de kommunale områder, som gennemføres i regi af It i 

folkeskolen.  
- Kommunerne har været og er involveret i forskellige analyser, afprøvninger og udvikling af 

nye metoder i de øvrige initiativer. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Se initiativ 4.4(a+b) i den fælleskommunale digital handlingsplan, Anskaffelse og implementering af 
brugerportalsinitiativet.  

Gennemførte 
leverancer 

- Idriftsættelse af den fællesoffentlige infrastruktur ifm. brugerportalinitiativet til folkeskolen 
(august 2016) 

- Valg af leverandør ifm. KL's udbud af samarbejdsplatformen Aula (del af 
brugerportalinitiativet til folkeskolen) (juni 2017) 

- Analyse af, hvordan fælles it-standarder og infrastruktur til ungdomsuddannelserne bedst 
muligt understøtter udveksling af data mv. (december 2017) 

- Analyse af yderligere anvendelse af et autoritativt register, som er en mitigerende 
foranstaltning for det samlede brugerportalsinitiativ til folkeskolen (december 2017). 

- Projekter i forbindelse med indsatsen for it i folkeskolen gennemført (december 2018) 

mailto:Bertram
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Initiativ 3.5 Offentligt ansattes digitale kompetencer 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 
 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
Styregruppen for It i folkeskolen er 
styregruppe for projektet om it-
kompetenceløft på folkeskoleområdet. 

Bertram Voss 
(BEVO@kl.dk)  

7.3 Digitalt kompetente kommuner 
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Analyse af  behov for it-kompetenceudvikling på folkeskoleområdet sammenholdt med 
udbuddet fra bl.a. professionshøjskolerne  

- Gennemførsel af 26 kompetenceudviklingsprojekter i 19 kommuner 
- Evaluering og formidling af opgave  

(Se allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunerne har været inddraget i en analyse vedr. behov for it-kompetenceudvikling på 
folkeskoleområdet sammenholdt med udbuddet fra bl.a. professionshøjskolerne  

- Kommunerne er 2017/2018 involveret i et samarbejde med landets syv professionshøjskoler 
om afprøvning af modeller for it-didaktisk kompetenceudvikling. Der er 26 projekter i gang i 
19 kommuner, som evalueres i efteråret 2018 
Læs mere om samarbejdet og materiale fra projektet her. 
 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2017 

Gennemførte 
leverancer 

- Kortlægning af udbud og efterspørgsel af it-kompetenceudvikling i folkeskolen afsluttet 
december 2016 

-  Igangsættelse af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet (oktober 2017) 
- Opfølgning på professionshøjskolernes opfyldelse af deres individuelle mål for digitalisering i 

perioden 2015-2017 (UFM) (juni 2018). 
- Afslutning af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet (december 2018) inkl. 

evalueringsrapport af Danmarks Evalueringsinstitut EVA  

https://profkapacitet.wixsite.com/ucdk


    

76 
 

 
  

Initiativ 4.1 Automatisk erhvervsrapportering 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 

Anne Kathrine 
Fjord-Marschall 
(AKF@kl.dk) og 
Thomas Trøster 
(THTR@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Kortlægning af anvendelsesgraden af e-faktura (primo 2019) 
- Afdækning af mulighederne for automatisering af mindre virksomheders bogføring (primo 

2019) 
- High-level målarkitektur (medio 2019) 
- Gennemførsel af pilotforsøg for virksomhedernes indberetning til SKAT (ultimo 2019) 
- Samlet beslutningsgrundlag inkl. business case og forslag til implementeringsplan (primo 

2020) 
(Se allerede gennemførte leverancer nederst) 

Kommunens 
opgaver 

Automatisk Erhvervsrapportering er en ambitiøs vision for at fjerne de erhvervsrettede offentlige 
indberetninger gennem automatisering.  
Der er ingen umiddelbare opgaver for kommunen. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Uafklaret pt. – men der forventes ikke at komme nogle opgaver.  

Gennemførte 
leverancer 

- Handlingsplan udarbejdet (januar 2017) 
- Foranalyse af mulighederne for automatisering af årsrapporten færdiggjort (juni 2017) 

Foranalyse af mulighederne for automatisering af regnskabsstatistikken færdiggjort 
(december 2017) 

-  Analyse af virksomhedernes digitale parathed i forhold til at kunne overgå til automatiske 
indberetninger (december 2017) 

- Foranalyse af mulighederne ved automatisering af virksomhedernes indberetning til SKAT 
(januar 2018) 

- Gennemførsel af pilotforsøg for årsrapporten (januar 2018) 
- Afdække muligheden for indførsel af fælles kontoplan (februar 2018) 
- Identificere nødvendige lovgivningstilpasninger for hhv. årsrapporten og 

selskabsselvangivelsen (marts 2018). 
- Afdække og teste mulighed for automatisering gennem e-procurement og blockchain 

(december 2018) 
- Kortlægning af forudsætninger (tekniske/juridiske) for automatisering økonomiske og 

finansielle indberetninger (november 2018) 
- Gennemførsel af pilotforsøg for regnskabsstatistikken (december 2018) 
- Udvikle fælles standardkontoplan (december 2018) 

mailto:AKF@kl.dk
mailto:THTR@kl.dk
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Initiativ 4.2 Digitale udbud og indkøb 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe.  
 

 Anne Ley 
(ANLE@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Initiativet er afsluttet.  
 
Det videre arbejde med digitale udbud og indkøb løftes fremadrettet i regi af det indkøbsstrategiske 
samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen. 

Kommunens 
opgaver 

 I initiativet er der fokus på, hvordan man fra centralt hold kan understøtte en styrket digitalisering af 
udbuds- og indkøbsprocessen.   

- Deloitte har gennemført en analyse, der identificerer ikke-digitale huller og peger på mulige 
løsningsforslag.  

- Analysen skal danne baggrund for videre dialog om mulige tiltag på dette område. 
 
Som opfølgning på analysen af digitaliseringen af udbuds- og indkøbsprocesserne, har Deloitte 
gennemført en analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser forbundet med de e-handelsinitiativer, 
der er beskrevet i økonomiaftalen for 2018. Analysen skal bl.a. danne baggrund for den videre dialog 
om lovkrav i forhold til e-handel og i så fald for hvilke indkøbskategorier, der fremadrettet ville kunne 
sættes et lovkrav om at e-handle.  
 
Se yderligere i Økonomiaftalen for 2019 hvor krav om e-handel fremgår. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Ingen 

Gennemførte 
leverancer 

- Oversættelse og validering af UNSPSC-standarden færdiggjort (september 2017) 
- Anbefalinger på baggrund af analyseresultater mht. udbuds- og indkøbsprocesser i det 

offentlige - aftale herom i ØA18 (september 2017) 
- Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser af ØA18 aftale om e-handel (december 2017). 

mailto:ANLE@kl.dk
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Initiativ 4.3 Cloud computing i den offentlige sektor 

Status (januar 
2019) 
 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 

Beth Tranberg 
(BETR@kl.dk)   

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Publicering af juridisk og informationssikkerhedsmæssig vejledning for anvendelse af cloud 
computing i det offentlige udskudt fra 2017. Afventer afklaring fra Datatilsynet og CFCS 
omkring krigsregel og sikkerhed (Q1 2019) 
 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunerne kan anvende den opdaterede Cloud vejledning, der beskriver myndighedernes 
muligheder for brug af cloud computing og som også adresserer håndteringen af 
sikkerhedsmæssige risici. 

- Hertil kan også standardkontrakt (K04) anvendes, da det i initiativet sikres, at den ikke unødigt 
hindrer brug af cloud computing. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Vejledningsmaterialet er forsinket, men forventes at blive frigivet 2Q 2019. Herefter kan 
vejledningsmaterialet frit anvendes af kommunen. 

Gennemførte 
leverancer 

-  Iværksættelse af dialog med relevante indkøbsfællesskaber (december 2017). 
- Sikring af, at standardkontrakt (K04) ikke unødigt hindrer brug af cloud computing og 

vejledningsmateriale (2018). 

mailto:Michael
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Initiativ 5.1 Åbne offentlige data 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår sammen med Open data.dk i 
den fællesoffentlige partnerskab 
 

Anne Marie 
Carstens 
(ANMC@kl.dk) 
 

3.4 Bedre anvendelse af åbne 
kommunale data 
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Klare rammer for anvendelse og udstilling af data (ultimo 2018) 
- Startpakke målrettet myndigheder, som skal bistå myndigheder i at udvælge og udstille data 

med et erhvervsmæssigt potentiale, udviklet (ultimo 2018). 
(Se nedenfor for allerede gennemførte leverancer) 

Kommunens 
opgaver 

- Projektet vil ikke afføde egentlige kommunale opgaver, men rumme muligheder for i 
fællesoffentligt regi at arbejde med fx standardisering af data, videndeling, 
erfaringsudveksling og fokus på vækst. 

- Projektet har etableret mulighed for at alle kommuner kan få lagt data fra Vejdirektoratets 
MASTRA-database ud på Open Data DK, således at disse data tilgængeliggøres på tværs af 
kommunerne. Vejdirektoratet tilgængeliggør også MASTRA data fra statsvejnettet på Open 
Data DK.  

Arbejdet med evt. andre kommunale datasæt, der kan være en særlig værdi i at lægge ud som åbne 
data på Open Data DK fortsætter i 2019  

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

- Ultimo 2018 

Gennemførte 
leverancer 

- Afdækning af udfordringer, behov og ønsker hos målgrupper i offentlige myndigheder 
foretaget (ultimo 2017) 

- Undersøgelse, der belyser behov, ønsker og eventuelle udbytter, myndigheder har ift. et 
mappingværktøj, der kan sammenkoble data fra forskellige systemer udarbejdet (ultimo 
2017) 

- Indsatser til fremme af virksomheders anvendelse af offentlige data udarbejdet (løbende) 
(2018). 

-  Startpakke målrettet myndigheder, som skal bistå myndigheder i at udvælge og udstille 
data med et erhvervsmæssigt potentiale, udviklet (ultimo 2018). 

- Pilotprojekt om udstilling af tværkommunalt datasæt (ultimo 2018) 
- Undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel (ultimo 2018) 
- Inspirations- og dialogarrangement (ultimo 2018) 
- Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige 

data gennemført (ultimo 2018) 

mailto:ANMC@kl.dk
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Initiativ 5.2 Smart City-partnerskab 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i det fællesoffentlige 
partnerskab  
 
KL inddrager kommuner i arbejdet qua det 
fælleskommunale initiativ på området 
(initiativ 3.3). 

Tom Elmer 
Christensen 
(TOEC@kl.dk) 

3.3 Udbredelse af Smart City.  
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Projekter samler kommuner med fælles Smart City emneområde i fire fælles 
udviklingsgrupper 

- Fælles kompetenceudviklingstiltag. 
- Formidling af Smart City digital teknologi, der understøtter kommunernes opgaver 

Kommunens 
opgaver 

- Projektet er et tilbud til kommuner om at styrke kommunernes igangsatte Smart City 
projekter i fire udvalgte emnegrupper. 

-  To kommuner indgår i Partnerskabets advisory board. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

 
De deltagende kommuner mødes og definerer de fælles opgaver og projektets mærkedage i 2018 og 
gennemfører i 2019. 
 

Gennemførte 
leverancer 

- Workshops med nedsat advisory board til partnerskabet afholdes, så viden fra eksperter og 
praktikere inddrages (ultimo 2017) 

- Analyse af mulige indsatsområder foretaget (ultimo 2017). 
- Kompetencetjek til kommuner ultimo 2018Kernefortælling om Smart City + elevatortaler der 

rammer begrebet ind (ultimo 2018) 
-  
- Opstartsmøde i emneområde Gravetilladelser og Billeddokumentation primo februar 2019. 

Skal evalueres maj 2019 
- Relancering af interaktivt Danmarkskort med opdaterede projekter og information til de, der 

vil gå i gang med Smart City projekter - 23. januar 
- LinkedIn site er oprettet 23. januar med debat, oplysning og ideer – SmarterDenmark Network 

mailto:TOEC@kl.dk
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Initiativ 5.3 Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe.  
 
Pilotprojekterne udvikles i samarbejde 
med relevante kommunale og regionale 
aktører og det tværoffentlige Smart City 
Partnerskab (jf. initiativ 5.2). 
 

Anne Marie 
Carstens 
(ANMC@kl.dk)  

3.3 Udbredelse af Smart City.  
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

 
- Pilotprojekt om smart regulering igangsættes (Q2 2019). 

 (Se nedenfor for allerede gennemførte leverancer) 

Kommunens 
opgaver 

- Projektet forventes ikke at afføde kommunale opgaver. 
Resultaterne af behovsanalyserne og efterfølgende pilotprojekter vil afgøre den fremtidige 
indsats og leverancer.  

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Uafklaret pt. 

Gennemførte 
leverancer 

- 4 workshops med forskellige sektorer (smart city, transportsektoren, anlægsbranchen og evt. 
landbrugssektoren) for at sikre et fokuseret udbud (maj 2017) 

- Udbudsmateriale vedr. behovsundersøgelse udsendt (juni 2017) 
- Forslag til pilotprojekter udfærdiget (december 2017) 
- Behovsanalyse vedr. positionerings- og navigationsdata udfærdiget (december 2017). 
- Pilotprojekt om vedligehold af byareal igangsættes (september 2018) 
- Indledende resultater af pilotprojektet om vedligehold foreligger (ultimo 2018) 

mailto:ANMC@kl.dk
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Initiativ 6.1 Fælles data om terræn, klima og vand 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
KL inddrager kommunerne via 
Kommunalteknisk Chefforenings faglige 
følgegrupper 

Anne Marie 
Carstens 
(ANMC@kl.dk) 

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. FODS 6.1 
genbruger den fælles kommunale 
datamodel som blev skabt i projekt 
5.3. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Godkendelse af PID for første delprojekt af "Hydrologisk Informations og Prognosesystem" 
(marts 2019) 

- Afslutning af projektet PULS 2.0 (punktudledningssystemet) (ultimo 2019). 
 (Se nedenfor for allerede gennemførte leverancer) 

Kommunens 
opgaver 

- I Q1 og Q2 2017 er gennemført otte minianalyser, som skal danne grundlag for de kommende 
opgaver i projektet. Styregruppen vedtog i juni 2017 en plan for de kommende opgaver i 
projektet. Det første projekt vedr. PULS og fasttrack vedr. DK-modellen igangsættes Q3 2017. 
Kommunerne inddrages, hvor det er relevant, i første omgang til udarbejdelsen af 
projektinitieringsdokumenter. 

- I Q1 2018 blev analysefasen for projekt Etablering af vandløbsreferencen igangsat. I Q3 
igangsættes udarbejdelsen af proof of concept og kravspecifikation for projektet.  
Kommunerne inddrages, hvor det er relevant  

- I Q3 2018 igangsættes analysefasen for projekterne Samling af vandløbsdata, Del1, 2 og 4 af 
projektet om Hydrologisk Informations og Prognosesystem. Også her inddrages kommunerne, 
hvor det er relevant. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q4 2017: Udvalgte kommuner deltager i arbejdsgruppen vedr. PULS og i fasttracket vedr. udbygning af 
DK-modellen. 

Gennemførte 
leverancer 

- Afslutning af projektet "Datapakke om klimatilpasningsdatasæt" ved etablering af datakatalog 
(januar 2018) 

- Godkendelse af PID og business case for projekt PULS 2.0 (februar 2018) 
- Godkendelse af PID og business case for projekt Etablering af vandløbsreferencen (juni 2018). 
- Afslutning af projektet "metodeudvikling til bedre modellering af oversvømmelser" (oktober 

2018) 
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Initiativ 6.2 Åbne data om energiforsyning 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 

Anne Marie 
Carstens 
(ANMC@kl.dk) 
 

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer.  
KL arbejder for at sikre en 
sammenhæng til det fælleskommunale 
projekt 5.2 Kloge Kommunale 
Kvadratmeter 
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede konsulentrapport, udarbejdet januar 2017 af Rambøll 
for Energistyrelsen (ENS) og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er det i dialog mellem 
ENS og SDFE besluttet at igangsætte to projekter.  
Det ene projekt fokuserer på en kortlægning at den konkrete dataanvendelse i kommuner og regioner 
ifm. Energieffektivitet samt afdækning af barrierer og forslag til initiativer til at forbedre dataadgang, 
herunder omkostninger til samme.  
Det andet projekt ser på, om der med udgangspunkt i en bygningsreference og standardiserede 
udvekslingsformater kan være grundlag for en datainfrastruktur, der kan understøtte 
energibesparelsesindsatsen på en ny måde, således at data fra kilden o.lign. kan tilgængeliggøres på 
en anden vis. Dette skal forbedre mulighederne for at forbedre screeningen af bygninger og større 
bygningsporteføljer.  
KL har været inddraget i dialogen om projekterne, som udføres i regi af ENS og SDFE som en del af 
udmøntningen af Energireserven. Der er en fælles forventning mellem SDFE, ENS og KL, om at de to 
projekter vil skabe et godt vidensgrundlag og bidrage væsentligt til at fokusere indsatsen i initiativ 6.2 i 
2018. 
(Se nedenfor for allerede gennemførte leverancer) 

Kommunens 
opgaver 

- Projektet afventes ikke at afføde direkte kommunale opgaver. 
 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Uafklaret – forventes ikke at afføde direkte kommunale opgaver 

Gennemførte 
leverancer 

- Relevante initiativer fastlagt på baggrund af anbefalinger i konsulentrapport om 
forudsætninger, barrierer og gevinster ved forbedret adgang til relevante data til at 
understøtte energibesparelser (november 2017) 

- Kortlægning af forvaltningsmæssige potentialer ift. anvendelse af 3D-bymodeller (SDFE-
midler) (december 2017) 

- Kortlægningsprojekt om den konkrete dataanvendelse mv. i kommuner og regioner i 
forbindelse med energieffektivitet afsluttes (midler fra Energistyrelsen 2017) (februar 2018) 

- Udbud af konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for 
indendørs lokaliteter til at understøtte energieffektivisering (juni 2018). 

- Konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs 
lokaliteter til at understøtte energieffektivisering afsluttes (december 2018) 
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Initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe.   
 
KL inddrager kommunerne via 
Kommunalteknisk Chefforenings faglige 
følgegrupper og 6-by gruppen 

Tom Elmer 
Christensen 
(TOEC@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Lovændring er implementeret ved bekendtgørelse, vejledning og formidling (juli 2019) 
- Infrastruktur for Ledningsejerregister er etableret, godkendt og i drift (januar 2020) 

(Se nedenfor for allerede gennemførte leverancer) 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunerne får et bedre redskab til at sikre samgravning, hvor det er muligt. Kommunerne 
kan i det nye samgravningsmodul kommunikere kommunens planer for vejreparationer, nye 
slidbaner og andet, som kan kræve en udskydelse af gravetilladelse 

- Det nye værktøj, som SDFE har udviklet, bør videreudvikles til én brugerflade, og ikke tre som 
nu. Samtidig vil et værktøj til forenklet sagsbehandling af graveansøgninger kunne aflaste 
kommunerne betydeligt. 

KL inddrager kommunerne løbende via KTCs netværk. Her vil også foregå dialog med eksterne 
leverandører af vejforvaltningssystemer Rosy og Vejman.dk. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q3 2018 

Gennemførte 
leverancer 

- Dialog og høringer om standardisering og revision af LER-loven gennemført og 
kravspecificering igangsættes (december 2017) 

- 3. behandling af lovforslag i Folketinget (december 2017) 
- Lovændring træder i kraft som grundlag for udvikling af den tekniske løsning (januar 2018). 
- Samgravningsmodul i drift (juli 2018) 
- Aftale med leverandør om videreudvikling og efterfølgende drift er på plads (januar 2019) 

mailto:TOEC@kl.dk
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Initiativ 6.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
 
 

 5.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata.  
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Initiativet er afsluttet  
Det afklares i andet regi af analyseresultaterne skal give anledning til nye indsatser 

Kommunens 
opgaver 

- Projektet afføder ingen kommunale opgaver. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Uafklaret pt. 

Gennemførte 
leverancer 

- Aftaler mellem parter indgået og udbud af evt. konsulentopgaver gennemført (Q1 2017) 
- Kortlægning af de data, der i dag registreres på affaldsområdet udarbejdet (Q2 2017) 
- Rapport for dataindsamling på baggrund af litteraturstudier, interviews og surveys med 

interessenter færdiggjort (Q2 2017) 
- Analyse af hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst it-

mæssigt kan understøtte opgavevaretagelsen hos begge udarbejdet (Q4 2017) 
- Handlingsplan udarbejdet, brugbar i parternes videre arbejde med affaldsdata (Q1 2018). 
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Initiativ 7.1 Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
Når der nedsættes en kommunal 
styregruppe for det fælleskommunale 
initiativ Øget sikkerhed og 
implementering af EU's 
databeskyttelsesforordning (7.2) vil 
styregruppen blive brugt som KL’s 
referencegruppe for initiativet. 

 Beth Tranberg 
(BETR@kl.dk)  

7.2 Øget sikkerhed og implementering 
af EU’s databeskyttelsesforordning.  
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

 (Se nedenfor for allerede gennemførte leverancer) 

Kommunens 
opgaver 

- Implementering af "Top Fire" der omhandler proces for forebyggelse af Cyber Crime. 
- Materiale/vejledning er lagt i KL’s virtuelle bibliotek for Sikkerhedsprogrammet 

(fælleskommunalt initiativ 7.2) der kan downloades til eget brug.  
- Kommunerne får adgang til resultaterne af ISO27001 for-analyse, ISO27001 opfølgning og 

ISO27001 vejledning der er foretaget i fællesoffentlige regi og materiale som målrettes 
kommunerne via en kommunal referencegruppe. Opstart ultimo april og frigives i Q2 til 
anvendelse i egen kommune. 

- Anvendelse af Awareness undervisningsmateriale 
- Gennemgå og anvende Cloud vejledning samt supplere evt. egne krav til leverandører med de 

fællesoffentlige forslag 
- Alt materiale kan tilgås via KLs side for sikkerhedsprogrammet her. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2017 

Gennemførte 
leverancer 

-  
- Opdatering af vejledning ”Cyberforsvar, der virker" og udbredelse af "Top-fire" tiltag til 

Cybersikkerhed (2016) 
- Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter 

(2016) 
- Præsentationsmateriale "Informationssikkerhed, en rejsefortælling om funktioner, roller og 

ledelse" (2016) 
- Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter 

(2017) 
- Videndeling om trusler, fælles trusselsvurderinger og underretningspjece (2017) 
- Fællesoffentlig måling og status på arbejdet med ISO27001 (2017) 
- Fællesoffentlig konference om arbejdet med ISO 27001 (2017) 
- Vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og 

Standardindstillinger (2018) 
- Strukturering af sikkerhedsrelateret materiale ved oprettelse af portalløsning Sikkerdigital.dk 

(2018) 
- Opdatering af klausulbibliotek med en juridisk revidering af de 17 standardklausuler og 

kravkatalog (2018) 

mailto:BETR@kl.dk
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https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-administration/databeskyttelse-og-informationssikkerhed/sikkerhedsprogrammet/
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- Præsentationsmateriale ”Leverandørstyring - En rejsefortælling om krav og opfølgning på 
sikkerhed” (2018) 
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Initiativ 7.2 Fælles standarder for sikker udveksling af information 

Status 
(januar 2019) 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 

Peter 
Falkenberg 
(PFL@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Opdatering af fælles tjenester -  sundhedsområdets Dokumentdelingsservice (marts 2019) 
- Opdatering af anvendersystemer (april 2019) 
- Afslutning af samlet pilotafprøvning (maj 2019) 

(Se nedenfor for allerede gennemførte leverancer) 

Kommunens 
opgaver 

Projektet afprøver en harmonisering af standarder, men projektet indeholder ikke en plan for, 
hvad der i givet fald kan følge efter projektet. I den sammenhæng er der ikke knyttet opgaver 
til kommunerne, generelt set. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Uafklaret pt. 

Gennemførte 
leverancer 

- OIO IDWS profilering - udarbejdelse af standarder (december 2017) 
- Udformning af hjælpeværktøjer (september 2018) 
- Opdatering af infrastruktur (september 2018) 
- Opdatering af fælles tjenester (Det fælles Medicinkort (oktober 2018) 
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Initiativ 7.3 Digitale identiteter og rettighedsstyring 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

  
 

KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 

Michael Hald 
(MIH@kl.dk) og 
Dan Bjørneboe 
(DABJ@kl.dk) 

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Afslutning på videreudvikling af RA-portalen (januar 2019) 
- Afslutning på målbillede for informationssikkerhedsarkitektur (december 2019) 

(Se nedenfor for allerede gennemførte leverancer) 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunerne vil kunne anvende Referencearkitektur og strategi for referencearkitektur – 
strategien er SKAL-krav for fællesoffentlige projekter, men alene BØR-krav for kommunale 
aktiviteter  

- Kommunen kan implementere en opdateret fuldmagtskomponent. Implementeringen af 
fuldmagtskomponenten med responsivt design sker i Q4 2018   

- Kommune vil evt. opleve krav til ændringer i praksis vedr. udstedelse af NemID ift. RA portal 
og proces for vitterlighedsvidner  

- Hvorvidt kommunen har en implementeringsopgave vedr. udenlandske identiteter er pt. 
uafklaret. Vi forventer ikke nogen større opgave. Det er kun statslige systemer, der er med i 
testfasen. Kommunale systemer handler primært om folk, der bor her, og hvis de har adresse i 
DK, kan de få MitID/NemID. 

- Anvendelse af NemID mobil-app og vejledning til borgerne om denne  
- Der er derudover forventningen, at initiativet leverer en digital samtykkeerklæring. Der en 

proof-of-concept på planen, og vi forventer at nogle kommuner skal deltage i analysen. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q2 2018  

Gennemførte 
leverancer 

- Offentliggørelse af sammenskrivning af "vejledning vedr. niveauer af autenticitetssikring" og 
"vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning" (marts 2017) 

- Afslutning på analyse af valide identiteter (registrering af administrative personnumre) 
(ændret scope) (marts 2017) 

- Offentliggørelse af referencearkitektur og strategi for referencearkitektur (ændret tidsplan) 
(maj 2017) 

- Afslutning på analyse af behov for digitale fuldmagter (juni 2017) 
- Afslutning på foranalyse for NemID-mobilapp (”NMAS”) (august 2017) 
- Afslutning på analyse af sammenkobling af WAYF og UNILog-in (oktober 2017) 
- Afslutning på analyse af håndtering af udenlandske eID i dansk infrastruktur (december 

2017)Afslutning på udvikling i NemLogin-brugeradministration (FBRS) (december 
2017)Afslutning på udvikling i NemID-RA-portalen (scope præciseret i regi af det 
tværoffentlige RA-portalsforum) (december 2017)Offentliggørelse af oplysningskit om digital 
fuldmagt på digst.dk (del af initiativ 9.2) (december 2017) 

- Afslutning på 1. delleverance for udvikling af offentlig sektor-delen af NemID-mobilapp 
(”NMAS”) (december 2017) 

- Afslutning på revision af NSIS (Q3 2018) 
- Responsivt design af fuldmagtsløsningen (december 2018) 
- Afslutning på proof of concept (december 2018) 
- Afslutning på teknisk implementering af analyse af udenlandske identiteter i dansk 

infrastruktur (december 2018) 

mailto:MIH@kl.dk
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Initiativ 7.4 Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe.  
 
KL inddrager kommunerne gennem bl.a. 
KL’s It-kontaktudvalg og Kommunernes it-
arkitekturråd 
 

Anders 
Lillienfryd Holte 
(ALH@kl.dk), 
Michael Hald 
(MIH@kl.dk) 
(NemID) og Dan 
Bjørneboe 
(DABJ@kl.dk)  
(NemLogin) 

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Næste generation Digital Post 
- Anskaffelsesfase slut – Kontraktindgåelse (Q2 2019) 
- Gennemførelsesfase slut - Idriftsættelse  (Q1 2021) 
- Projektafslutning (Q1 2022) 

NemLog-in (med undtagelse af erhvervsløsningen, der følger planen for MitID) 
- Indledende idriftsættelse (fasen mellem indledende og fuld idriftsættelse angiver periode med 

dobbeltdrift) (drift) (februar 2019) 
- Start på fuld idriftsættelse (videreførelse af NemLog-in) (drift) (Q2 2019) 

MitID   
- Leverandørkontrakt indgået (Q1-Q2 2019) 
- Indledende idriftsættelse (fasen mellem indledende og fuld idriftsættelse angiver periode med 

dobbeltdrift) påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes. (Q3 2020) 
- Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse (medio 2021). 

Kommunens 
opgaver 

Vedr. Digital Post:  
- Kommunen skal implementere og anvende den nye løsning  
- Kommunens opgave vil blive klarlagt i forløbet. P.t. skal kommunen afvente plan for 

transitionsperioden, som vil løbe fra 2019 og frem  
- Der er ved at blive indgået aftaler med pilotkommuner (Q4 2018). 

Vedr. Nemlogin:  
- Kommunen skal implementere og anvende den nye løsning. Det forventes, at det blandt andet 

kommer til at omfatte en udfasning af lokalt installerede nøglefiler på brugernes egne pc’er. 
Det er forventningen, at der vil være nye log-in midler, som kan understøtte behov for 
gentagne login, herunder mobil-baseret.   

- Det er pt. ikke muligt at sige hvordan og hvornår migrering vil ske. Der vil ske information når 
leverandører til både udvikling og drift er valgt. 

Vedr. NemID (MitID):  
- Kommunen skal implementere og anvende løsningen 
- Den tekniske opgave for kommune kendes først i forbindelse med kontraktindgåelsen medio 

2018.  Der vil ske information når leverandører er valgt 
- Kommunerne har en særligt vigtig rolle ift. migreringsfasen og fremtidige support-setup og 

dermed ifm. den borgerrettede kommunikation, der også understøttes af en fællesoffentlige 
supportenhed jf. initiativ 1.4 

 
I foråret 2018 blev der foretaget en analyse af den decentrale omstilling som følge af de nye 
komponenter samt hvordan man fra de centrale projekters side kan understøtte en god omstilling fra 
eksisterende til nye løsninger lokalt. Analysen forventes gentaget når leverandører er valgt til alle 
komponenter, forventeligt Q2 og Q3 2019.  

mailto:ALH@kl.dk
mailto:Michael
mailto:MIH@kl.dk
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Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2019 

Gennemførte 
leverancer 

Fsva. Næste generation Digital Post: 
- Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale for udbud af kernesystem (november 

2017) 
- Udbudsproces og valg af leverandør (udskudt til Q2 2019). 

Fsva. Nem-login:   
- Risikovurdering af projektet i Statens It-projektråd afsluttet (marts 2017) 
- Udsendelse af udbudsmateriale fsva. drift af NemLog-in3 (november 2017) 
- Prækvalifikation gennemført for drift (december 2017) 
- Udsendelse af udbudsmateriale fsva. udvikling og forvaltning af NemLog-in3 (februar 2018) 
- Prækvalifikation gennemført for udvikling og forvaltning (marts 2018) 
- Forhandling for drift gennemført/endelige udbudsdokumenter (marts 2018) 
- Kontrakt om drift af NemLog-in3 er indgået med NNIT A/S (maj 2018). 
- Forhandling for udvikling og forvaltning gennemført/endelige udbudsdokumenter (september 

2018) 
- Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in3 indgås (december 2018) 

Fsva. MitId 
- Markedsdialog gennemført (november 2016) 
- Risikovurdering ved Statens It-projektråd afsluttet (marts 2017) 
- Offentliggørelse af foreløbigt udbudsmateriale (december 2017) 
- Prækvalificering af udvalgte leverandører (februar 2018) 
- Offentliggørelse af endeligt udbudsmateriale (oktober 2018). 
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Initiativ 7.5 Sikre ID-løsninger til børn og unge 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
 

 4.4 Anskaffelse og implementering af 
brugerportalsinitiativet.  
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Initiativet er afsluttet. 
- På baggrund af analyserne blev Regeringen og KL i økonomiaftalen for 2019 enige om, at 

skabe en mere sikker ID- og loginløsning målrettet børn og unge, der kan tilbyde bedre 
sikkerhed end blot brugernavn og adgangskode.  

 (Se nedenfor for allerede gennemførte leverancer) 

Kommunens 
opgaver 

- Leverancerne og kommunens opgaver inddrages løbende i analysearbejdet.  
- En række kommuner har deltaget i analyser af, på hvilken måde mere sikre identitetsløsninger 

kan indarbejdes i It-løsninger målrettet børn og unge. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2017 

Gennemførte 
leverancer 

- Delanalyse vedr. brugerrejser og personas (del 1) (februar 2017) 
- Delanalyse vedr. løsningsmodeller ift. sikkerhed omkring ID-løsningen (del 2) (juni 2017) 
- Delanalyse vedr. brugsscenarier, hvor der er behov for øget sikkerhed for børn afsluttet (del 3) 

(marts 2018) 
- Delanalyse af hvilke devices, der er til rådighed i undervisningssituationen (del 4) (juni 2018). 

 
Alle analyser er nu gennemført med mindre tidslige afvigelser. Initiativ 7.5 er afsluttet og resultaterne 
overdrages til projektet, der skal realisere det aftalte Børnelogin. 
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Initiativ 8.1 Gode data og effektiv datadeling 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
KL inddrager kommunerne via bl.a. 
Kommunernes it-arkitekturråd 

Peter 
Falkenberg 
(PFL@kl.dk) 

7.1 Sammenhæng og genbrug med 
rammearkitekturen.  
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Fælles retningslinjer for webservices (december 2019) 
(Se nedenfor for allerede gennemførte leverancer) 

Kommunens 
opgaver 

- Leverancerne vil i første omgang primært være rettet mod fællesoffentlige initiativer – fx 
fælles komponenter eller indsatser hvor der er behov for datadeling på tværs af sektorer 

- Materiale vil dog kunne anvendes af den enkelte kommune. Fx Hvidbog om arkitektur for 
digitalisering, fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering, Referencearkitektur for 
deling af data og dokumenter mv.  

- Et af produkterne, principper og regler fra hvidbogen, er udvidet med særlige kommunale 
perspektiver. Dette produkt er et fælleskommunalt produkt og anbefalet til brug i 
kommunerne. Det er denne tilgang med at sætte det i kommunekontekst, som KL arbejder  
løbende på i de enkelte produkter. 

- Se materiale her: https://arkitektur.digst.dk/ 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Løbende ibrugtagning af produkterne.  

Gennemførte 
leverancer 

- Model for arkitektur-reviews fastlagt (juni 2017) 
- Hvidbog om arkitektur for digitalisering godkendt (juni 2017) 
- Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering godkendt (juni 2017) 
- Foranalyse af anvendelse af eDelivery i Danmark er afsluttet (december 2017) 
- Referencearkitektur for deling af data og dokumenter v.1 udfærdiget (maj 2018) 
- 8.1 afholder konferencen FDA2018 (april 2018) 
- Fællesoffentligt datasætkatalog implementeret i driftsetup (september 2018) 

mailto:PFL@kl.dk
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Initiativ 8.2 Robust drift af den fælles infrastruktur 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
Kommunerne inddrages i arbejdet via bl.a. 
KLs It-kontaktudvalg 
 

Ole Hansen 
(OHA@kl.dk) og 
Anne Kathrine 
Fjord-Marschall 
(AKF@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Initiativet er afsluttet. 
-  

Kommunens 
opgaver 

- Kommunen kan på www.digitaliser.dk tilmelde sig grupper med live driftsstatus af kritiske 
fællesoffentlige it-systemer  

- Det er i dag muligt at tilmelde sig grupper med information om driftshændelser. Det gælder 
også de akutte og varslinger om servicevinduer for følgende systemer: NemLog-in, NemId, 
NemHandel, Digital Post, Borger.dk og Digitalisér.dk.  

- Se status her https://www.digitaliser.dk/services 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2017 

Gennemførte 
leverancer 

- Første version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige 
afhængigheder er udarbejdet (oktober 2017) 

- Udstilling af live driftsstatus til godkendelse i PSTG (november 2017) 
- Transition til driften af digitaliser.dk er gennemført (december 2017) 
- Beslutning om at udvide automatiseret driftstatus er gennemført i STG for drifts og 

vedligehold (februar 2018). 
- Endelig version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige 

afhængigheder udarbejdet (november 2018) (På baggrund af kortlægningen af systemernes 
indbyrdes afhængigheder kan det give anledning til fællesoffentlig koordinering af driften på 
øvrige systemer) 

- Proces og governance for udstilling af automatiseret driftsstatus er implementeret (november 
2018) 

- Proces for vedligehold og opdatering af visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemer 
idriftsat  (november 2018) 

- Udvidelse af driftsstatus med yderligere systemer (november 2018). 

mailto:OHA@kl.dk
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Initiativ 9.1 Digital dannelse for børn og unge 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
Styregruppen for It i folkeskolen, hvori KL, 
Undervisningsministeriet og 
Digitaliseringsstyrelsen indgår. 

 4.5 Bedre deling og effektivt indkøb af 
digitale læremidler i folkeskolen,  
4.4 Anskaffelse og implementering af 
brugerportalsinitiativet og 
4.2 Digitale redskaber i dagtilbud  
 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Initiativet er afsluttet 
 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunerne kan anvende materialet om digital dannelse der er offentliggjort på emu.dk og 
digst.dk. Tilgå materialet på digst.dk via dette link. 

- Nogle kommuner har deltaget i workshop og gennemsyn af dialog materiale på 
dagtilbudsområdet  

- Andre kommuner har været inddraget i en foranalyse ift. at identificere behovsområder og 
løsningsforslag til en informationskampagne til børn og unge samt inspirationsmateriale til 
undervisning, der er offentliggjort december 2017.  

- Endnu nogle kommuner vil blive inddraget ifm. at kvalificere øvrige tiltag på området. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q1 2017 

Gennemførte 
leverancer 

- Offentliggørelse af materiale om digital dannelse målrettet dagtilbud (februar 2017). 
- Analyse om digital dannelse målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelserne (marts 2017). 
- Oplysningskampagne målrettet unges digitale interaktion med det offentlige (DigiTAL med det 

offentlige) (november 2017). Kampagnen hedder ”DigiTAL med det offentlige” og indeholder 
en kampagnefilm og en temaside på sociale medier samt en presseindsats. 

- Oplysningsindsats og inspirationsmateriale om digital dannelse målrettet grundskole og på 
ungdomsuddannelser (december 2017) 

Find materiale fra initiativet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside her.  

https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/digital-dannelse/
https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/marts/tankevaekkende-tv-saetter-digital-dannelse-for-boern-og-unge-i-centrum/
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Initiativ 9.2 Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
 
 

Magnus Alkil 
(MGA@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

Der arbejdes i Q4 2018 med:  
- Tilrettelæggelse af undervisningsforløb i NemID Privat til Erhverv, NemID 

medarbejdersignatur, Nemlogin brugeradministration, digital fuldmagt og Digital Post.  
- Opkvalificering af digitale kontaktpersoner på bibliotekerne – undervisning gennemføres 

oktober/november 2018.  
-  Pt. drøftes effektmål/indikatorer for strategien 

Handlingsplanen for initiativ 9.2 evalueres primo 2019 i forbindelse med den årlige 
statusrapportering til porteføljestyregruppen. 

 
Handlingsplanen er tilgængelig her. 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunens opgave fastlægges i handlingsplanen i juni 2017 og vil årligt revideres i takt med 
ændring af behov.  

- Målgrupperne for indsatsen er it-udfordrede bruger, som fx it-svage virksomheder, unge, 
borgere med ikke vestlig baggrund mv.  

- Leverancerne som kommunen enten skal bidrage med eller kan anvende kan fx blive fælles 
kommunikation og hjælp, opdatering af eksisterende hjælpeværktøjer, proaktiv indsats, 
materiale til undervisning samt formidling af gode eksempler til særlige målgrupper 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Q2 2017 

Gennemførte 
leverancer 

- Strategi for hjælp og kommunikation til it-udfordrede færdiggjort og godkendt i PSTG (maj 
2017) 

- Handlingsplan 2017 for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder udarbejdet (juni 
2017) 

- Udvikling af nye funktioner (arkivering af mapper) til demo.borger.dk (december 2017) 
- Digitalt informationskit med materiale henvendt til it-udfordrede borgere udarbejdet 

(december 2017) 
- Opkvalificering af bibliotekernes it-kontaktpersoner (december 2017) 
- Digitale wizards vedrørende virksomhedsvalg, branchekode, frivillige foreninger og 

information om hvad der følger med det at have en virksomhed. (december 2017) 
- Evaluering af Handlingsplan 2017 i Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi (marts 2018) 
- Handlingsplan 2018 udarbejdet (marts 2018) 

mailto:MGA@kl.dk
https://digst.dk/media/17158/handlingsplan-for-initiativ-92-2018.pdf
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Initiativ 9.3 Højt kendskab til informationssikkerhed 

Status (januar 
2019) 
 

Styregruppe 
 

Kontaktperson 
i KL:    

Relation til initiativer i den 
fælleskommunale digitale 
handlingsplan 

 KL indgår i den fællesoffentlige 
styregruppe. 
 
 
 

Beth Tranberg 
(BETR@kl.dk)  

Der er ingen direkte sammenhæng til 
fælleskommunale initiativer. 

Projektets 
leverancer 
(væsentligste) 

- Informationsindsats rettet mod offentlige ledere og medarbejdere (Q4 2018) 
- Indsats for udbredelse af læringspakke (Q4 2018) 

 (Se allerede gennemførte leverancer nedenfor) 

Kommunens 
opgaver 

- Kommunerne vil kunne anvende det fælles informationsmateriale. 
- Materiale fra kampagnen "Sikker på nettet 2.0" er tilgængeligt på borger.dk  
- Materiale fra Vi Holder Hackerne Ude er tilgængeligt på Digitaliseringsstyrelsen hjemmeside 

via  www.sikkerdigital.dk 
- Enkelte kommuner vil blive inddraget i den løbende behovsafdækning ift. indsatserne. 

Tidspunkt for 
kommunens 
første opgave 

Links er sendt til kommunernes borgerservice med henblik på anvendelse i borgerservice, infoskærme 
m.v. 

Gennemførte 
leverancer 

-  Borgerrettet informationsindsats gennemført (december 2017) 
- Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført (december 2017). 
- Læringspakke om informationssikkerhed til offentligt ansatte udarbejdet (Q4 2018) 
- E-læringsforløb til hhv. offentlige ledere og medarbejdere om informationssikkerhed udviklet 

(Q4 2018). 
- Analyse af borgere og offentlige ansattes viden om informationssikkerhed gennemført (Q4 

2018) 
- Borgerrettet informationsindsats om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse 

gennemført (Q4 2018) 
- Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført (Q4 2018) 

mailto:MIH@kl.dk
https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed

