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Monopolet er brudt – sidste system er i 

udbud – Social Pension Kommune

GDPR og Cloud leverandørene

Genudbud – nye K98 løsninger og innovation

ARENA – Platform til bevillinger og 
tilladelser i kommunerne

Innovationsturneringer – sammen er vi 
stærke

Konsulentudbud – 2021

Leverandørsamarbejde – Hvordan kan vi 

sammen gøre det bedre 
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KOMBIT er kommunernes it-fællesskab. Vi skaber et fundament for fremtidens kommune 
gennem sikker, sammenhængende og innovativ digitaliseringM
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KOMBITs vision er at give kommunerne frihed og muligheder i den digitale fremtid
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Fælleskommunal 
it-sammenhæng
- Optimering og merværdi

Fælleskommunal 
innovation og teknologi
- Modning og nye behov

Standardisering, kontrakter og kravspecifikationer

Forhandlingskraft, indkøb og konkurrence

Idémodning, afprøvning, videndeling og udbredelse

Fælleskommunal 
infrastruktur og løsninger
- Sikkerhed og data

Fortsat effektiviseringspres
 Den demografiske udvikling - udfordring
 Sammenhæng på tværs af den offentlige sektor
 Innovation i service og velfærd

Aktive digitale borgere og virksomheder
 Selvhjulpenhed og ‘digital spontanitet’
 Nyt forhold til lokalområde og kommune

Fremtidens kommune
 Fornyelse af det kommunale selvstyre
 Nye betingelser for legitimitet
 Borgerorientering og samskabelse

Klima og bæredygtighed
 Økologi, grøn energi og genbrug af ressourcer
 Miljøbeskyttelse og klimasikring

Den teknologiske udvikling
 Store muligheder og høj hastighed
 Data, data, data
 Store forventninger fra borgere og virksomheder
 Platforme og infrastruktur

På én gang stabile og dynamiske behov
 Fortsat reformpres
 Den kommunale sektor som grundstamme
 ‘Agilitet’ og hastighed

En balanceret digitalisering
 Kommuner i A- og B-hold
 Sikkerhed og tillid

Nye sammenhænge, nye opgaver
 Sundhedsområdet
 ‘Sammenhængsreform’

Fortsatte monopol-tendenser
 Begrænser innovation
 Udenlandske spillere
 Risiko for ‘lock-in’ på nye områder 

(Smart City mv.)

Strategiske trends i kommunerne
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Herre i eget hus

Forudsætning for monopolbruddet

Herre i eget hus

Adgang til egne data

Ny teknologi

Standardisering

Sammenhæng og effektivitet

Konkurrence i markedet

Time-to-market

Lavere omkostninger/større gevinster

Sikkerhed

Den fælleskommunale infrastruktur skal udnyttes
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Der er én til hver…..

• Bredere understøttelse af den kommunale 
portefølje

• Efterspørgsel efter innovation på toppen af 
infrastrukturen

• Behov for løsninger, der giver overblik på 
tværs af fag-løsninger og sektorer –
genbrug af data

• Kommercielle platforme, der understøtter 
fremtidige behov

• Nye forretningsmodeller der understøtter 
øget time-to-marked

….. hvilken én kan I lide?


