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STYRK DIT LEDERSKAB I EN 
DIGITAL TIDSALDER
Claus Thykjær, Rikke Vestergaard og Caroline Hegelund



Digitale arketyper sætter fokus på holdning til it

Signe 
Selvkørende

Victor 
Velvillig

Anna 
Afventende

Torben Tøvende



Der er altid brug for ledelse

Greve Kommune

Claus Thykjær, Greve Kommune



Agenda

1. Ledelse på tværs af kommuner

Greve Kommune

2. Fokus i Greve

3. Ikke flapsi hapsi, men noget man 

bare gør og skal



Digit – en fælleskommunal 
digitaliseringsforening

• 12 sjællandske kommuner

• Implementering i bund

• Stordrift

• Fokus på udrydelse af
forskelligheder og udvikling
af ens arbejdsgange

• Fælles rammearkitektur

Greve Kommune



Side 6

• DUBU projektet i DIGIT har udarbejdet en fælles aktivitetshåndbog, der harmoniserer alle 

aktivitetstyper og undertyper i DUBU, samt en angivelse af, hvornår de enkelte aktiviteter skal 

anvendes. Altså en harmonisering af måden DUBU systemet anvendes på ift. registreringer af 

data og journalisering af sagsakter. Formålet var at sikre optimal anvendelse af systemet og 

effektiviseringer af arbejdsgange, hvilket eksempelvis vil styrke overleveringen af sagsakter, når 

en familie flytter fra en kommune til en anden, da kommunerne har samme "journaliserings-

sprog".

• De fleste kommuner var meget pro en fælles aktivitetshåndbog men enkelte tænkte også det var 

fint det de gjorde i dag. Ved en fælles før-måling hos sagsbehandlerne i alle 12 kommuner blev 

det dog tydeligt, at der var ret stor variation i registreringen af data ift. sagstyper og for nogle 

betød det at de ikke gjorde som aktivitetshåndbogen foreskrev, at de rent faktisk havde ekstra 

manuelle arbejdsgange og ikke fik indberettet alt der var muligt automatisk til Danmarks 

Statistik.

• Alle er på den baggrund blevet enige om, at ensretningen giver rigtig god mening, og at vi alle 

skal arbejde ud fra den optimale måde at anvende systemet på, som er det fælles definerede. Det 

kræver adfærdsændringer, ledelsesopbakning og –opfølgning. Og det hjælpes vi ad med.

DUBU – UDSATTE BØRN OG UNGE



Fokus i Greve

• Reel styring ud fra politikker

• Fra 300 til 8 styrende dokumenter – fokus på borger effekt og 
orientering på tværs

• Ledelsesmæssig fokus i hele organisationen på, hvordan man 
efterlever de politiske bestillinger

• Fokus på at rydde op i et hav af uforankrede tiltag

• Fokus (svært) på at se på effekten af indsatserne

Greve Kommune



Ledelse skal sikre at der 
er mening med 
hverdagen

Digital ledelse skal sikre, 
at hverdagen funger 
optimalt

Greve Kommune
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Robotteknologi

➢ Øget velvære for borgeren

➢ Tidsbesparelse

➢ Økonomisk besparelse





Greve KommuneGreve Kommune





Ledelsesopgaven

• Lederne skal have grundlæggende forståelse 
ledelsesansvaret for it, digitalisering og 
datasikkerhed, samt en forståelse for 
organisationens it-infrastruktur og de opgaver 
og kompetencer der relaterer sig hertil.

• Arketyperne i forandringsprocesserne kræver 
den samme ledelse uanset om det er en ny 
kantineordning eller et nyt it-system

Greve Kommune



Ledelsesopgaven

• Forstå, at digitaliseringen af samfundet betyder at 
forventninger og krav til vore ydelser forandres 

• Forstå potentialet ved at bruge nye teknologier 

• Se hvordan it-løsninger kan bruges til at ændre og 
effektivisere opgaveløsning, organisering og ydelser

• Se både muligheder og trusler

• Være kritisk optimist

• Holde øje med sine omgivelser, marked og “kunder”

• Holde fast på formål, og skifter gerne til ny teknologi,

• Sikre ejerskab blandt medarbejderne

• Lytte til de kreative og skæve tanker

• Øge sine udviklingsressourcer og stabilisere sin drift

• Gevinstrealisere

• Bringe digitalisering på den politiske dagsorden

• Kommunikere mål og mening med digitalisering

Greve Kommune



2011

50.286
fremmøder i 
Borgerservice.

Ingen digitale 
løsninger.

2016

25.309
fremmøder i 
Borgerservice.

Reducering på 
50 %

2017

21.268
fremmøder i 
Borgerservice.

Reducering på 
58 % ift. 2011

Greve Kommune

Digital Borgerservice

2018

20.159
fremmøder i 
Borgerservice.

Reducering på 
60 % ift. 2011

2019

18.000* 
fremmøder i 
Borgerservice.

Reducering på 
64 % ift. 2011
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Vores erfaringer
➢ Vi har ingen digitaliseringsstrategi

➢ Vi er ikke datadrevne – endnu, men fokuserer 

tværgående viden og ikke monofaglige data

➢ Vi skaber skaber økonomisk rum for nye tiltag

- Udviklingskræfter er sværere at skabe rum til

➢ Vi fokuserer på digital ledelse i alle ledelseslag



Greve Kommune

Hvis vi skal lykkes, så skal…
➢ teknologien være nem at betjene.

➢ leverandørerne samarbejde med os, og vi skal stille krav.

➢ personalet have de rette kompetencer.

➢ lederne gå foran og skabe kulturforandring.

➢ borgerne introduceres godt og kunne se meningen.

➢ lovgivningen kunne følge med.

➢ politikerne have mod til at sætte ting i gang og turde 

løbe en risiko.
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PAUSE: BESØG STANDENE 

14.15: MICHAEL ANDERSEN
”HVORDAN SKABER DU MENING 

MED LEDELSE?”


