Status på den fælleskommunale digitale handlingsplan november 2019
Initiativ forløber planmæssigt.

27 Initiativer

9 Initiativer

Initiativ er udfordret, men det forventes håndteret.

Initiativ er stillet overfor kritiske udfordringer.

1 Initiativ

Initiativ

Status
november 2019

Status
maj
2019

Vurdering

1.0 Borgerbetjening 3.0
1.1 Sammenhængende digital borgerservice

1.2 Adgang til egne data

2.0 Mere selvhjulpne borgere
2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi

Programmet er i gul grundet en forsinkelse i Selvbetjeningstjekprojektet. Enkelte leverandører har implementeret løsningen
uensartet, hvilket har påvirket datakvaliteten og dermed
sammenligneligheden. Håndteres gennem udvidet leverandørdialog.

Der er risiko for, at udviklingen af en fælleskommunal komponent til systemafhængig kommunikation mellem udfører og myndighed, der skal implementeres i kommunernes EKJ fagsystemer, viser sig at være omkostningstung. Projektet har i indeværende ramme ikke afsat midler til det udviklingsarbejde, da det ikke er indeholdt i projektets oprindelige scope.

2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet

2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog
III
2.4 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL
2.5 Den kommunale organisationskomponent og sammenhængen til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

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

Idriftsættelsen af løsningen udskydes til januar 2020. Det har i projektet været svært, at få alle de nødvendige datakilder på plads.
Samtidig har vist sige, at validering af data er mere tidskrævende
end forventet. STAR har givet foreløbig godkendelse på baggrund af
de seneste datavalideringer.

3.3 Udbredelse af Smart City
3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data
3.5 Digitalisering af den virksomhedsrettede kommunikation
3.6 It-understøttelse af den nye hovedlov om helhedsorienterede indsatser.

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

Projektet er i gult område, da der fortsat er kommuner som ikke har
tilsluttet sig løsningen. Der vil i projektet blive taget initiativer med
henblik på at sikre, at flere kommuner tilslutter sig løsningen.
-----

4.4a Brugerportalsinitiativet - Læringsplatforme

Anvendelsen af læringsplatformen er blevet udfordret af den generelle politiske debat om styringen af folkeskolen, herunder læringsmålsstyring. Der har i forlængelse heraf været en række politiske beslutninger, som har haft eller kan få en direkte betydning for anvendelsen.

4.4b Brugerportalsinitiativet - Samarbejdsplatformen
Aula
4.5 Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i folkeskolen

4.6 Det sammenhængende digitale bibliotek

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

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

6.0 Effektiv styring og administration
6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med
sociale ydelser
6.3 Data på tværs med FLIS

Udbudsprocessen er blevet afbrudt og scope er i gang med at blive
afklaret. Vurderingen er, at der ikke skal igangsættes et nyt
pilotforsøg. KL vil på baggrund af kommunernes tilsagn forfølge
intentionerne i den oprindelige plan for projektet af andre veje.
De fleste projektspor er undersøgt, implementeret eller i gang med at
blive implementeret. Der er risiko for, at det ikke kan lade sig gøre at
kortlægge dobbeltlicenser hos folkeskoler og folkebiblioteker samt at
optimere licensforhandlinger på tværs af sektorer i løbet af
projektperioden. Inden for den enkelte kommune ses dette dog i
stigende omfang.

6.4 Implementering af de nye monopolbrudsløsninger

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

6.5 Kommunernes onboarding til nyt inddrivelsessystem

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

8.0 Kommunernes teknologispring
8.1 Ny teknologi kræver demokratisk debat
8.3 Ny teknologi og bedre uddannelsesvalg

Projektet er i gul da tidsplanen er blevet forsinket. Det skyldes at der
har været prioriteret ekstra tid til udvikling og afprøvning af værktøjet,
bl.a. pga. beslutningen om at tilføje et ekstra tilmeldingsmodul, som
yderligere kan understøtte dialogen om uddannelsesvalg med lærere, klassekammerater og forældre.

8.4 Styrket interesse for naturvidenskab og teknologi
via VR og AR
8.5 VR i integrationsindsatsen
8.6 Børns teknologiforståelse og teknologi i læringsmiljøerne
8.7 Kommunernes aktive bygninger – flere tilbud til
sundhed, forebyggelse og fritid
8.8 Digitalt understøttet bedre brug af hjælpemidler

Projektets leverancer er forsinket som følge af, at der udskiftning af projektleder i projektet. De aftalte leverancer vil fortsat blive leveret.

8.9 Øget mobilitet med ny teknologi

Projektets leverancer er forsinket som følge af, at der udskiftning af projektleder i projektet. De aftalte leverancer vil fortsat blive leveret.

