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1. Formål
Resultatmål
Målet for foranalysen er at få et overblik over nuværende og planlagte
fælleskommunale arbejder med data på de forskellige fagområder og identificere de
forretningsmæssige behov og ønsker til dataanvendelse i kommunerne.
Succeskriterie:
Foranalysen er en succes, hvis kommunerne og KL på den baggrund kan
udarbejde en fælleskommunal datastrategi med tilhørende roadmap, som
understøtter, at der på tværs af fagområder er sammenhæng og en klar vision for,
hvordan KL og kommunerne anvender data.
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2. Overordnede opgaver
1. Hvad er det for forretningsmæssige udfordringer/behov, som data skal løse
på de forskellige fagområder i kommunerne?
2. Hvor langt er vi nået? Overblik over de dataprojekter, der er i gang på de
forskellige fagområder: Kobling af udfordringer og igangværende initiativer/mål
(herunder strategisk ophæng og mandat)
3. Belyse det fælles gods/de trædesten vi allerede har kommunalt og
fællesoffentlig ift. datastrukturer, modeller og principper.
Resultat: solidt beslutnings- og prioriteringsgrundlag for en tværgående
datastrategi.

3. Projektplan
Tidsplan

AKTIVITETER

Leverancer

Maj:
Uge 20

Maj:
Uge 21

Styregruppemøde

Input fra fagområderne

Kickoff og
projektplanlægning

Leverance 1:
projektplan

Behovskortlægning,
kendte
aktiviteter
- korte og
langsigtede
mål for
arbejde med
data, mandat
mv

Udarbejdelse
af
spørgeskema

Maj-juni:
Uge 2225
27. Maj: møde
i den
kommunale
følgegruppe
(It-Arkitekturrådet)
Projektgruppemøder
Bred
involvering af
relevante
interessenter i
KL og
kommunerne

Præsentation
af foreløbige
input fra
fagområderne

Juni:
uge 26

Aug:
Uge 35

Sep:
Uge 37

Sep:
Uge 39

Styregruppe
møde 2.

Projektgruppemøder

Styregruppe
møde

Projektgruppemøder

Temadrøftelse med
Kommunerne
s teknologitænketank –
‘Teknologi til
velfærd’

24.
september:
møde i den
kommunale
følgegruppe
(It-Arkitekturrådet)

Leverance 2:
overordnet
roadmap

Leverance 3:
Skabelon til
tværgående
datastrategi
(temaer,
struktur og
hovedbudskab
er)

Afapportering
fra
spørgeskema
/workshops:
præsentation
af behov.

Overblik over
behov og dataprojekter

Udarbejdelse
af roadmap

Okt:
Uge 44
Styregruppemøde:
Aflevering af
foranalyse
Hvordan kommer
vi videre med en
fælleskommunal
datastrategi?

Beslutnings – og
prioriteringsgrundlag

