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0 Ledelse i en digital tid

Caroline Hegelund, 

Leder af KL’s Innovations- og Teknologienhed



Hovedbudskaber

1. Alle kommuner er på en digital rejse. Det angår hele

kommune, fordi der er et digital element i næsten alt. 

2. Det er en kompleks forandringsproces. Det kræver 

overvejelser og beslutninger om strategi, styring, ledelse 

og forankring og teknisk fundament.

3. Den digitale rejse skal ledes. Nærmeste leder gør 

den største forskel. Derfor må ledere forholde sig til, hvad 

det digitale betyder for fagområdet og ledelsesopgaven.



Alle kommuner er på en digital rejse



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 
…Samfundet, vores hverdag, vores 
kommunikation, vores relationer og 
arbejdsformer og hvad velfærd 
overhovedet er og hvordan den leveres.

Digitale løsninger og 

ny teknologi forandrer …



KL’s model for digital modenhed
Evalueringsværktøj; Tag et tjek på jeres digitale modenhed, drøft resultaterne, beslut næste skridt



Udfyld spørgeskemaet. 
Få overblik over jeres 
forudsætninger og 
modenheds-niveau. 
Drøft resultaterne og 
beslut, hvilke handlinger, 
I sætter i gang
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KL’s Lederhjul



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

Ledelsesdilemmaer i en digital tid



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

Dit digitale mindset
Du er nysgerrig på de digitale muligheder indenfor dit område

Du udfordrer og tilskynder medarbejdere til at tænke det digitale ind i 

opgaveløsningen

Du kan skabe mening og følgeskab ved at koble de forandringer, 

digitaliseringen skaber sammen med medarbejderes hverdag og 

relationer

Du skaber et åbent rum, hvor I kan drøfte resultater, etiske spørgsmål og 

faglige normer i tilknytning til de digitale omstillinger

Du er opdateret på det digitale indenfor dit område og udvikler din 

teknologiforståelse og forståelse af ledelsesopgaven i en digital tid

Du sætter - sammen med andre ledere - digitaliseringen på dagsordenen



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

1. Læs det digitale landskab – forstå hvordan det digitale skaber 

forandringer, hvad er på vej, kende borgernes digitale hverdag og 

ønsker/forventninger til kommunen (positiv/ skepsis)

2. Led hele vejen rundt – op, til siden, udad: Hvor fører nye 

teknologiske løsninger jer hen – hvad er perspektiverne fagligt, 

økonomisk, etisk? Hvad siger forældre, hvad siger politikerne? 

Hvordan harmonerer jeres tilgang til teknologi med jeres faglige mål

3. Lederens viden og teknologiforståelse – ikke ekspert, men på 

omgangshøjde, vide nok om data, teknologi til at kunne lede på det, 

oversætte de faglige behov den ene vej og de teknologiske 

muligheder den anden vej. 



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

INDSÆT TITEL Ledelse i en digital tid – Organisationen
Skab en åben og nysgerrig organisation

1. Giv rum til innovation - giv plads og sæt retning, ildsjæle skal have 

opmærksomhed og ledelse ellers råder vilkårligheden

2. Sikre dig, at løsninger forankres og tages i brug – Led igennem. 

Ingen lommer hvor gamle vaner og løsninger får lov at leve videre

3. Skab en fleksibel organisering – undgå tunge processer, 

sammensæt teams på tværs, udefra-ind

4. Sæt det rigtige hold – Det er ikke medarbejdernes kompetencer, der 

skal sætte retningen eller tempoet for digitaliseringen! Nyrekrutter

eller kompetenceudvikl. 



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 
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1. Ledelse med en stærk fortælling; Sæt retning og tempo med 

en fortælling, som medarbejderne kan bruge som pejlemærke for deres 

opgaveløsning. Sikr dig, at alle er med. 

2. Skab følgeskab og tryghed: Nogle er nysgerrige, andre føler deres 

faglighed underkendt og udfordret af ”vi skal arbejde dataunderstøttet” og 

”vi bruger teknologi i mødet med borgere”. Opbyg tillid og tryghed 

omkring en ny faglighed, hvor teknologi, brug af data etc., er integreret.

3. Drøft og afklar dilemmaer og etiske spørgsmål: Hvor går

grænsen? Skubber vi kerneopgaven i en forkert retning? Gå åbent ind i 

det, drøft det, skab afklaring så det ikke går i ring

4. Brug teknologi og data på en sikker og ansvarlig måde:

GDPR, sikker informationskultur



• Overblik i junglen af teknologier

• Digitalt værktøj og guide til mere viden 

• Brug teknologiradaren til at få overblik og drøfte jeres 

tilgang til og brug af teknologi

• 2021-radaren udkommer februar 2021



Teknologiradaren
• Kender vi teknologierne på radaren? Har vi 

viden om, hvordan teknologierne forandrer 

borgernes hverdag og vores opgaveløsning? 

• Lykkes vi med at implementere de mest 

modne teknologier i vores arbejde? 

• Hvilke teknologier i radaren er især relevante 

når vi skal udvikle vores kerneopgave? 

Udfyld eventuelt jeres egen teknologiradar og 

sammenlign med KL’s Teknologiradar



INDSÆT TITEL
IN

D
S

Æ
T

 E
M

N
E



Budskaber
1. Den digital rejse angår hele kommune. 

2. Det er en kompleks forandringsproces.                   

Tag et tjek på jeres digitale omstillingsevne fx med KL’s 

evalueringsværktøj. Drøft resultaterne og beslut, hvilke 

handlinger I sætter i gang.

3. Den digitale rejse skal ledes. Lederne er afgørende. 

Brug fx KL’s Lederhjul eller Teknologiradaren til at skabe 

overblik og dialog om, hvad det digitale betyder for 
opgavefeltet og ledelsesopgaven.


