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1/ BORGER, TEKNOLOGI 
OG LOKALDEMOKRATIET
Delprogram 1 i Kommunernes Digitaliseringsprogram 



1.1 Moderne inkluderende, digital service

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

Borgerens møde med det offentlige, er blevet langt mere digitalt. Det stiller krav til, at den digitale 

kommunikation er let, forståelig og tidssvarende. I tidligere analyser i delprogram 1. er der blevet 

identificeret områder, hvor vi kan gøre det lettere at være digital borger. 

Styregruppen har netop godkendt igangsættelsen af tre projekter, som løber til udgangen af 2022 

(de godkendte projektbeskrivelser vil være tilgængelige på kl.dk): 

1. Moderne digital service: Fjern filerne, så borgeren møder tidssvarende og brugervenlige 

løsninger

2. Moderne digital service: Forståelige breve til borgerne

3. Moderne digital service: Fra pc til mobile first

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Kortlægning af hvilke filer og dokumenter borgeren i dag skal sende til kommunen, samt bud 

på hvordan data kan hentes lettere for borgeren eller helt fjernes.

• Udvikling af fælleskommunal sprogpolitik og testkoncept for hvordan de kan testes, til 

kommuner der endnu ikke arbejder med det. Samt afprøve på 2-3 breve, som opdateres i 

fagsystemet (forventelig KY). 

• Kortlægning af barrierer og anbefalinger til hvordan kommunerne kan blive Mobile First. Samt 

skabe fælles vision for mulighederne en mobile first tilgang kan give i dialogen med borgeren. 

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Kvalitet: Der vil være et stort fokus på at sikre, at løsningerne der identificeres er realiserbare 

og ikke strander fx ved juridiske eller tekniske barrierer. 

• Kvalitet: De tre projekter er demonstrationsprojekter, som skal kunne skaleres op. Det bliver 

afgørende at sikre undervejs. 

De væsentligste risici vi følger

Økonomi

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

Forbrugt i kr. Samlet budget i kr.



1.2 Det fælleskommunale selvbetjeningstjek
(Finansieres ikke via delprogram 1.)

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Styregruppen har behandlet beslutningsgrundlag for afvikling/nyorientering af løsningen og har 

tiltrådt anbefaling om nedlukning i 2022 som KL-projekt/løsning.

• Projektet har kørt på lavt blus for eksisterende midler under afdækning af perspektiver for evt. 

fortsættelse mv. (se punkt nedenfor). 

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Perspektiverne for overtagelse af Selvbetjeningstjekket af eksempelvis kommunalt fællesskab 

afdækkes og drøftes på kommende styregruppemøde, hvor også perspektiv ifht. data på 

selvbetjeningsområdet som sådan drøftes.

• Afvikling som KL-projekt/løsning forberedes og gennemføres – evt. som overdragelse til 

kommunalt fællesskab (OS2).

• Der kommunikeres om nedlukning til såvel kommuner som leverandører.

• Imødekomme evt. supportbehov, besvarelse af spørgsmål mm. frem imod nedlukning

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Økonomi: Løbende drift kan holdes inden for det budgetterede i 2022. Derefter er der ikke 

finansiering. Yderligere udvikling etc. kræver som udgangspunkt tilføring af midler men effekt 

vurderes at være lav.

• Kvalitet: Selvbetjeningstjek-data bør kunne give forretningsmæssig værdi. Dette er/har været 

en udfordring. 

De væsentligste risici vi følger

Økonomi

0 500000 1000000 1500000 2000000

Forbrugt i kr. Samlet budget i kr.



0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

Forbrugt i kr. Samlet budget i kr.

1.3 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Økonomi

Risici

• Indsamling af data fra kommunerne vedr. resultater af kontrolindsatsen 2021, og 

databearbejdning. 

• Udvikling af format, så dele af benchmarken kan indgå i KL’s publikation ‘Kend din Kommune’ 

for 2022

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Tilretninger af benchmarkingredskab frem mod afrapportering for 2021

• Offentliggørelse af Effektmålingsrapporten og benchmark af kommunernes kontrolindsats 2021

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• En del af effektmålingen inkl. benchmarking viser kommunernes anvendelse af 

registersamkøring. Kommunernes anvendelse er afhængig af, at Den Fælles Dataenhed har 

data fra de kommunale fagsystemer til rådighed. Med implementeringen af Kommunernes 

Sygedagpengesystem (KSD) har der vist sig udfordringer ift. at sende data til Den Fælles 

Dataenhed, og kommunerne kan derfor pt ikke anvende registersamkøring til at udføre kontrol 

af denne type sager. Dette påvirker resultaterne af effektmålingen.

• KL modtager løbende henvendelser fra journalister, som udviser stor interesse i kommunernes 

kontrolindsats – også hos den enkelte kommune. Udgivelse af benchmarkingen kan give risiko 

for øget medieopmærksomhed på enkeltkommuners kontrolindsats.

De væsentligste risici vi følger

Alle midler er brugt



1.4 Digitaliseringsklar Opkrævning og 
Systemtilretning (DOS)

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Økonomi

Risici

• Afholdelse af kommunale netværksmøder med deltagelse af Gældsstyrelsen

• Stigende antal juridiske afklaringer af den kommunale lovgivning i samarbejde med 

ressortministerier og Gældsstyrelsen i takt med forretningsområder skal tages i anvendelse

• Nedsættelse af Implementeringsboard for 2022, KL-GÆLDST der skal håndtere aktuelle 

problemer, der blokerer for kommunal tilslutning til det nye inddrivelsessystem, PSRM (Public 

Sector Revenue Management)

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Drøftelser med Skatteministeriet om lukning af det gamle inddrivelsessystem, DMI 

• Webinarer for kommunerne med fokus på datakvalitet og tilslutning til PSRM

• Formandens møde med Skatteministeren 23. juni 2022 skal rammesætte arbejdet for 2022-23

• Implementeringsboard skal afhjælpe tekniske og juridiske blokeringer med udgangen af 2022

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Økonomi: Projektet har holdt sig inden for budget. Dog vurderer projektet, at kommunerne er 

under pres. Der trækkes store veksler på kommunernes ressourcer. Kommunerne skal udover 

driften, forberede tilslutning til PSRM og vurdere datakvaliteten af gamle restancer i DMI i 

forhold til fortsat inddrivelse

• Kvalitet: Projektet vurderer, at kvaliteten af leverancerne i projektet er høj og er anvendelig for 

kommunerne. Men der er bekymring for, om funktionalitet i PSRM ikke bliver udviklet i 

tilstrækkelig grad til at kunne inddrive kommunernes restancer effektivt samt om kapaciteten i 

PSRM er tilstrækkelig til at understøtte den automatiserede proces. Luk af DMI. Ukendt hvilke 

konsekvenser, det kan få, hvis kommunerne ikke når at blive klar - tilslutning til PSRM

• Tid: Projektet kan være i tvivl, om man når i mål med reelle løsninger til PSRM med udgangen 

af 2022. Der må forventes brug af tid til udvikling af løsninger også i 1. halvår 2023.

De væsentligste risici vi følger

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

Forbrugt i kr. Samlet budget i kr.



2/ DIGITAL 
TRANSFORMATION OG 
UDBREDELSE AF MODNE 
TEKNOLOGIER
Delprogram 2 i Kommunernes Digitaliseringsprogram 



Samlet status for Delprogram 2 –
Digital transformation og udbredelse af 
modne teknologier

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Økonomi for delprogram 2

Risici

Delprogram 2 har god fremdrift. Programmet leverer viden, analyser og værktøjer og 

faciliterer videndeling indenfor nye teknologier og digital transformation. Der er en del 

projekter i pipeline, og en risici er at nå at få dem alle eksekveret i år. 

Det teknologiske landskab: Overblik og indsigt

I februar lanceres Kommunernes Teknologiradar for 2022. Teknologiradaren er i år udvidet til 

at afdække flere velfærdsteknologier, og der er sat fokus på værdiskabelse. Der er udarbejdet 

én yderligere dybdegående teknologivurderinger i samarbejde med relevante kommuner og 

leverandører om Droner. Videncenteret for Digitalisering og Teknologi har desuden sat fokus 

på oversættelsesteknologier i forbindelse med tilstrømningen af Ukrainske flygtninge. 

Digital transformation i kommunerne

I maj lanceredes et digital testværktøj til at vurdere kommunernes digitale modenhed, for at 

sætte fokus på kommunernes evne til at optage og få succes med brugen af digitale 

løsninger. Desuden igangsættes der en række initiativer, som skal styrke forankringen af 

teknologi og digitalisering på forskellige kommunale fagområder. Det drejer sig om 1) netværk 

for velfærdsteknologi og netværk for læringsteknologi. 2) Analyse af klimateknologi. 3) 

Caseanalyse af ressourcebesparende teknologier med dokumenteret effekt. 

Innovation og samarbejde med markedet om ny teknologi 

Fokus har været på understøttelse arbejdet med Kunstig Intelligens og Internet of Things 

(IoT). Programmet har bidraget til etableringen af Center for Offentlig Privat Innovation (CO-

PI). 

Netværk, webinarer og arbejdsgrupper  

”Videncenter Meetup”, en webinar-række om digital transformation og nye teknologier er 

videreført med stor tilslutning. Det samme er diverse teknologispecifikke netværk. 

KL/KOMBIT videncenters site publicerer cases, som udspringer af delprogram 2.

Samlet status for delprogram 

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

Forbrugt Tilbageværende midler



3/ SAMMENHÆNGENDE 
VELFÆRDSFORLØB OG 
INDSATSER
Delprogram 3 i Kommunernes Digitaliseringsprogram 



3.3 Databaseret risikovurdering af unges risiko for 
frafald fra ungdomsuddannelser

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

De væsentligste risici vi følger

Økonomi

• Projektets opstart har været forsinket. Projektet er opstartet maj 2022.

• Afklaring om AI-baserede risikovurderinger besidder et potentiale til at understøtte fagpersoner i 

at forebygge frafald.

• Afklaring af hvorvidt AI-baserede risikovurderinger egner sig til den kommunale praksis givet 

etiske og faglige forhold.

• Udarbejdelse af konkrete use-cases, som synliggør hvornår en digital løsning kan give værdi, 

og hvordan fagpersoner bør anvende løsningen under hensyntagen til faglig kvalitet, etik og 

juridiske forhold.

• De primære risici relateret til modningsprojektet er, at en AI-baseret løsning ikke kan tilføre 

praksis værdi samt at en AI-baseret løsning ikke egner sig til den kommunale praksis grundet 

etiske eller juridiske forhold. Da der er tale om et modningsprojekt, og ikke en egentlig udvikling 

af en algoritme, skal projektet netop afklare og håndtere disse forhold. Der er i projektet indlagt 

”stop-and-go”-punkter, hvor projektet kan afsluttes før tid, hvis barriererne vurderes for store 

eller potentialet vurderes for lille.

0 50000 100000 150000 200000 250000

Forbrugt Samlet budget



3.4 Sikker medicinering og digital kommunikation 
på rusmiddelcentre

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

De væsentligste risici vi følger

Økonomi

• Styregruppe etableret

• Udarbejdet materiale til udvælgelse af it-leverandører, der skal indgå i projekt.

• Annoncering på pilotkommuners hjemmesider, der opfordrer it-leverandører til at indgå i 

projektet

• Indgået aftaler med de it-leverandører, der skal deltage i projektet

• Etableret en fælleskommunal arbejdsgruppe

• Har fået prioriteret og dokumenteret de funktionaliteter, der skal udvikles i projektet

It-leverandører:

• Der er en risiko for, at it-leverandørerne indenfor den givne tidsramme, ikke kan nå at udvikle alt 

den funktionalitet, som den økonomiske ramme giver mulighed for.

• Der er risiko for at it-leverandørernes udviklingsestimeringer ikke holder

Kommuner:

• Der er risiko for, at kommunerne ikke kan blive enige om prioritering af funktionalitet

• Der er en risiko for at de kommunale medarbejdere, der skal deltage i workshops, nedprioriterer 

deres deltagelse.

• Der er en risiko for, at pilotkommunerne nedprioriterer testning af pilot.

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

Forbrugt Tilbageværende midler



4/ KLIMA OG 
RESSOURCER
Delprogram 4 i Kommunernes Digitaliseringsprogram 



0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

Budget

Forbrugt

4.1 Dataunderstøttet Klimatilpasning 

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Etablering af et fast netværk med DK2020 kommunerne 

• Analyse af eksisterende programmer til brug for klimatilpasning

• Analyse af kommunernes konkrete behov for data til klimatilpasning

• Interessentanalyse for eksterne interessenter

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Sikre sammenhæng i beskyttelsesniveauerne mellem kommunernes klimatilpasningsplaner 

• Deltagelse i arbejdsgruppe omkring ”Data og viden” i forbindelse med regeringens varslede 

klimatilpasningsplan for hele landet

• Etablering af faglig referencegruppe med de vigtigste eksterne interessenter

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

De væsentligste risici vi følger

• Projektet har ikke indmeldt risici

Økonomi

Pr. 01.05.22



• Udarbejdelse af konkrete cases, som synliggør kommunernes databehov på affaldsområdet

• Etablering af kommunale projektgrupper for affaldsdataprojektet

• Udarbejdelse af datamodel og datastandarder på affaldsområdet til brug for kravspecifikationer 

til it-leverandører, herunder datastandarder for IOT (jf. projekt om IOT under program 5).

• Løbende feedback fra de kommuner der følger projektet på kvalificering af databehov samt 

værdi af forskellige potentielle fælles offentlige og fælleskommunale dataløsninger/tiltag.

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000

Budget

Forbrugt Tilbageværende midler

4.2 Kommunernes Affaldsdataindsats

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Fællesoffentligt samarbejde om etablering af databank for affald og cirkulær økonomi er 

etableret.

• Kortlægning af kommunernes it-systemer på affaldsområdet er gennemført.

• Danmarkstur – Afdækning af kommunale behov + tryktest af foreløbigt datamodelarbejde: 6 

workshops for kommuner og selskaber afholdt i marts. Deltagelse: 47 kommuner og 17 

affaldsselskaber. 

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Kvalitet: Tilfredsstillende. 1/5-2022 = 43 kommuner og 20 affaldsselskaber har aktivt tilmeldt sig 

indsatsen. Stort behov for tæt koordinering med Miljøstyrelsens udvikling af 

affaldsdatasystemet (ADS)

• Tid: Det fælles offentlige projekt har været forsinket pga. af manglende afklaring om FODS-

midler (den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020). Dette spiller indirekte ind på det 

fælles kommunale projekt, da noget af arbejdet med fx datamodel er overlappende mellem de 

to projekter.

• Økonomi: Alle midler forventes brug i år – herunder forhåbentlige overførte midler fra 2021

De væsentligste risici vi følger

Pr. 01.05.22

Økonomi



 -  200.000  400.000  600.000  800.000  1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

Budget

Forbrugt Tilbageværende midler

4.3 Databaseret Energiledelse

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Etableret fælleskommunalt netværk med det formål at dele viden og samarbejde om at undgå 

energispild i de kommunale bygninger

• Gennemført forundersøgelse med 91 kommunale deltagere og levering af interaktivt redskab 

som støtte til kommunernes fremadrettede indsats på området

• Kontakt til relevante aktører ud over kommunerne deriblandt Energistyrelsen, Dansk 

Fjernvarme og Bygningsstyrelsen samt private leverandører af teknologiske løsninger

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Afholdt temadag om energirigtig drift og teknologidag sammen med digitaliseringskontoret og 

Dansk Erhverv

• Overblik over ønskede forsyningsdata udarbejdet og leveret til Klima- Energi- og 

Forskningsministeriet (KEFM) og Energistyrelsen (ENS)

• Vejledning til kommuner om optimal anvendelse af energiledelsessystemer

• Vejledning til kommuner, der overvejer at gå ind i et ESCO-samarbejde

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Tilgængelige forsyningsdata afhænger af andre parter, fx KEFM og ENS

• En risici er, om kommunerne har tiden og ressourcerne til at prioritere og forankre indsatsen

De væsentligste risici vi følger

Økonomi

Pr. 01.05.22

https://isakkl.shinyapps.io/dashboardto/


5/ BEDRE VELFÆRD OG 
STYRING MED DATA
Delprogram 5 i Kommunernes Digitaliseringsprogram



5.1 Fælles Faglige Begreber – Børn & 
Ungeområdet

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Gennemført afdækning – udarbejdelse af afdækningsrapport tilgængelig fra projektets 

hjemmeside (Fælles Faglige Begreber - Børn & Unge (kl.dk))

• Etableret begrebssamarbejde med Socialstyrelsen

• Vedtaget udbredelsesstrategi (drivere for projektet samt overordnet procesplan)

• Igangsat begrebsworkshopforløb med kommunale fagfolk fra hele landet

• Iværksat nyhedsbrev og har udsendt de første to (findes også på hjemmesiden)

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Udarbejdelse af begrebskataloger (for hhv. tilstande og indsatser)

• Uddata-specifikation

• Udkast til datamodel for resultatmåling til brug for at kunne måle på barnet eller de unges 

udvikling og trivsel

• Aftale om test-setup

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Manglende opbakning blandt kommunerne til datastandarden

• Sammenhæng med eksisterende praksis for resultatdokumentation

• Timing omkring Ny Barnets Lov, der kan påvirke kommunernes ramme for bl.a. dokumentation 

på området

De væsentligste risici vi følger

Økonomi

0 1 2 3 4 5 6

Budget (i mio.)

Forbrugt Tilbageværende midler

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/faelles-faglige-begreber-boern-unge/


5.2 Fælles standard for hjælpemidler på tværs af 
sundheds-, ældre- og socialområdet

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

De væsentligste risici vi følger

Økonomi

• Færdiggørelse af kortlægning, som skal give et dækkende og repræsentativt billede af 

eksisterende dokumentationspraksis 

• Gennemførelse af survey bl.a. med fokus på kommunernes behov for data til 

sagsbehandling og ledelsesinformation

• Udarbejdelse af et koncept for en fælleskommunal datastandard på det kommunale 

hjælpemiddelområde.

• Analysen er forsinket grundet udfordringer med bemanding. I og med, at der først primo 

2023 kan træffes beslutning om igangsættelse samt finansiering af et udviklingsarbejde på 

baggrund af analysens resultater, vurderes det, at forsinkelsen ikke har en væsentlig 

betydning for det videre forløb. Økonomien og kvaliteten bliver ikke påvirket af forsinkelsen. 

Analysen forventes færdig i efteråret 2022.

• Hjælpemiddelområdet er omfattet er regeringens arbejde med en ny ældrelov, og der er en 

risiko for, at dette arbejde vil påvirke rammerne tilrettelæggelsen af hjælpemiddelopgaven.

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

Forbrugt Tilbageværende midler



5.3 Fælleskommunal datastrategi

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Datastrategi godkendt i KL’s bestyrelse 16/12-21.

• Datastrategi publiceret 14/3-22.

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Oplæg om datastrategien for kommunerne mhp. at sikre lokal forankring

• Arbejde med målsætningerne i datastrategien (også via andre projekter i delprogrammet)

• Afslutning af ”fælleskommunal datastrategi” som projekt

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Manglende forankring af datastrategien i kommunerne

De væsentligste risici vi følger
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5.4 Standardisering af kommunale afgørelser på 
det specialiserede socialområde

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Afdækning af dokumentationspraksis for kommunale afgørelser

• Afdækning af tekniske forudsætninger for indsamling af data

• Koncept for mulig datastandard udarbejdet

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med det foreslåede koncept

• Afdækning af kommunal opbakning til datastandard

• Roadmap for udvikling og implementering af datastandard

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Manglende opbakning til den nye datastandard for kommunale afgørelser på socialområdet

• Datastandarden skal potentielt dække mange it-fagsystemer, hvilket kan gøre det udfordrende 

at lave en standard alle systemer kan rumme

De væsentligste risici vi følger
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5.5 Styrket udbredelse af og øget værdiskabelse 
ved brug af Internet of Things 

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Arbejdet med datastander i forhold til vand er startet op i samarbejde med Danmarks Miljøportal.

• Arbejdet med datastandarder i forhold bygninger er påbegyndt. Sammen med KLs Klima & Erhverv 

undersøges det, hvor potentialet for standarder på bygninger er størst. Dette følger et arbejde i KLs

netværk for IoT, hvor der arbejdes med at finde de mest modne og værdifulde cases.

• Arbejdet med ”Principper for IoT” og ”Roller / Økossystem” har blandt andet været præsenteret på 

konferencen OffDig sammen med Kolding Kommune.

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Der er startet en proces op, hvor det undersøges, hvordan vi bedst formidler de udviklede 

datastandarder således, at de bliver operationelle for kommuner og leverandører. Denne proces køres 

sammen med OS2IoT og Opendata.dk. Nordic IoT Center og Alexandra Instituttet er inviteret med i 

processen som rådgivere. 

• ”Principper for IoT” og ”Roller / økosystem” forelægges Kommunernes IT-arkitekturråd i slutningen af 

maj, med henblik på at få input til formidling.  

• Løbende feedback fra de kommuner der følger projektet + deltagerne i KLs netværk for IoT.

• 15. Juni afholdes, i samarbejde med We Build Denmark, et arrangement i KL-huset, hvor ”Principper for 

IoT” og ”Roller / Økosystem” vil danne rammen for dialog mellem virksomheder og kommuner. 

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Projektet følger fortsat tæt med i det udviklingsarbejde der laves i regi af OS2IoT/Opendata.dk 

for at sikre koordinering således, at der ikke sideløbende udvikles standarder der ikke taler 

sammen.

De væsentligste risici vi følger
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5.6 Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på 
Ejendomsområdet (tidl. KKM2)

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Vedtaget og offentliggjort model/standard for registrering af vedligeholdelsestilstand

• Testforløb af model/standard for indeklimaregistrering overstået 

• Workshop afholdt med 40 deltagere fra 22 kommuner om model for indeklimaregistrering med 

endelig vedtagelse af modellen

• Evaluering af projektgruppens (54 kommuner) holdninger til projektet gennemført og 

præsenteret for følgegruppe/projekt-styregruppe

Opnåede resultater siden sidst

• Offentliggørelse af model for indeklimaregistrering

• Vedtagelse og offentliggørelse af vejledning til kontoplan på ejendomsområdet

• Implementering af begreber og definitioner samt nøgletalsberegning for 

vedligeholdelsestilstand og indeklima i informationsmodel i overensstemmelse med den 

fællesoffentlige rammearkitektur 

• Opdateret funktionalitet af visualiseringsværktøj i overensstemmelse med de ønsker de 

kommunale projektdeltagere har fremhævet.

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

- Økonomi: Forventningen er at vi holder rammen, men budgettet er meget stramt, hvilket 

derfor betyder, at vi løbende vurderer prioritering af indsatserne

- Tidsplan: Projektet er i god fremdrift, men det er vanskeligt at estimere, hvor lang tid det tager 

at udarbejde, teste og vedtage modeller, hvorfor der er risiko for at tidsplanen skrider.

- Kvalitet: Kommunerne i projektet har ved den seneste evaluering fremhævet, at projektet har 

høj værdi. 

De væsentligste risici vi følger
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5.7 Forudsætninger i praksis for værdiskabelse 
med Fælles Sprog III

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

De væsentligste risici vi følger

Økonomi

• Analysedesign fastlagt. Omfatter bl.a. at der som del af dataindsamlingen installeres et 

stykke software i EOJ-systemer (elektronisk omsorgsjournal), som kan tracke adfærd og 

angive tidsstempler (logdata).

• Rekruttering af 5 deltagerkommuner.

• Dataindsamling påbegyndt i 2 kommuner.

• Kvantitativ dataindsamling færdiggøres.

• Kvalitativ dataindsamling blandt kommunale medarbejdere gennem interviews og 

fokusgrupper.

• Validering af dataindsamlingens resultater hos kommunale medarbejdere og 

ressourcepersoner. 

• Analysen er forsinket. Forsinkelsen skyldes beslutning om, at lade den kvantitative 

dataindsamling bygge på logdata fra kommunerne. Det har dels medført tekniske og 

juridiske forhold, som skulle afklares inden igangsættelse. Ligeledes er fremgangsmåden 

afhængig af de kommunale EOJ-ansvarlige i de enkelte kommuner. De EOJ-ansvarlige 

medarbejdere er en knap ressource, hvorfor igangsættelsen har taget længere tid end først 

planlagt. Analysen forventes færdig i 3. kvartal 2022.

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Forbrugt Tilbageværende midler



5.8 Værdiskabelse med aggregerede Fælles 
Sprog III data

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Projekt opstartet februar 2022

• 2 kommuner rekrutteret til projektet

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Gennemførsel af konkrete og relevante analyser, hvor der anvendes aggregerede FSIII-data 

• Opsamling af konkrete erfaringer fra initiativet og anbefalinger til god praksis i anvendelse af 

aggregerede FSIII-data

• Velbeskrevne usecases/usecase-katalog som kan distribueres og umiddelbart anvendes i 

kommuner som ikke har deltaget i initiativet.

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Der er en risiko for, at de nødvendige data ikke er teknisk tilgængelige for aggregerede 

analyser

• Usecase-kataloget anses ikke som anvendeligt/værdifuldt for andre kommuner

De væsentligste risici vi følger

Økonomi
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6/ DIGITALE 
FUNDAMENTER
Delprogram 6 i Kommunernes Digitaliseringsprogram 



6.1 Arkitekturfagligt beredskab

• Deltagelse i 2 arbejdsgrupper under taskforce som skal udrede problemer og løsninger for 

visse EOJ-systemers (elektronisk omsorgsjournal) kobling til Borgerblikket og plan for 

langsigtede foranstaltninger for at undgå tilsvarende udfordringer på sigt.

• Arkitekturarbejde knyttet til kommunernes Ukraine-beredskab. 

• Deltagelse i en række fælles- og tværoffentlige projekter, bl.a.:

• Samtykkeprojekt på sundhedsområdet og Fællesoffentligt samtykkeprojekt

• Mit Overblik

• Review af NemKonto 

• Samlet Patientoverblik 

• Begrebsafklaring på Økonomiområdet (datamodeller for Betaling, Gæld m.m.) 

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

Økonomi 

Kvalitet

Tid 

Risici

ØKONOMI:

• Styring af ressourceforbruget – pga. nødvendigheden af at deltage i fælles- og tværoffentlige 

opgaver, hvor KL ikke kan påvirke tidsplaner og deadlines.

De væsentligste risici vi følger

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Fortsat deltagelse i aktuelle fælles- og tværoffentlige projekter

• Bidrag til tilblivelsesprocessen for Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2022-2025

Projektets ressourcer: 

1,16 mio. kr, svarende til 1,5 årsværk



6.3 Kobling ml. fælleskommunal rammearkitektur og 

fælleskommunal infrastruktur 

• Projektet er sat på hold og afventer resultatet fra en nedsat taskforce til at løse udfordringer på 

problematik i EOJ-Borgerblikket og plan for langsigtede foranstaltninger for at undgå 

tilsvarende udfordringer på sigt.

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Beskrivelse af governanceproces for KL/KOMBIT’s koordinering af modeller og begreber

• Nærmere beskrivelse af projektets fremtidige leverancer

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• TID: 

Projektet afventer resultatet fra den taskforce, der er nedsat til at løse udfordringer på 

problematik i EOJ-Borgerblikket og plan for langsigtede foranstaltninger for at undgå 

tilsvarende udfordringer på sigt.

De væsentligste risici vi følger

Projektets ressourcer: 

0,39 mio. kr, svarende til 0,5 årsværk



6.5 Analyser af status på Cyber- og 

informationssikkerhed i kommunerne

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

Baseline analyse af status på cyber- og informationssikkerhed i kommunerne 2022

• Besvarelse af KL Baseline analyse er igangsat 1. februar og afsluttet 30. april

• Der er afholdt webinar for kommunerne med gennemgang af spørgerammen med fokus på 

involvering af system- og dataejere i forvaltningerne

• Grundet trusselsbillede ifb. med krigen i Ukraine har der været afholdt et ekstra webinar med 

fokus på spørgerammerne cybersikkerhed og beredskab

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• KL baseline rapport med en samlet status og udvikling for kommunernes arbejde med 

cyberforsvar 2022

• Afrapportering til:

• Styregruppen

• KLs direktion og Arbejdsmarked- og Borgerserviceudvalg

• K98

• Informationssikkerhedsnetværket inkl. kommunedage i nov. med workshop

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Ukraine situationen påvirker adgangen til besvarelse på forvaltningsniveau grundet stor 

travlhed

• Der er fortsat stor udskiftning blandt netværksmedlemmerne, som har ansvaret for 

implementering af informationssikkerhed, og der mangler ofte overdragelse til nyansatte på 

området i disse kommuner. Det betyder oparbejdet viden og netværksrelationer svækkes i 

disse kommuner.

De væsentligste risici vi følger
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6.6 Fælleskommunal videndeling om cyber- og 

informationssikkerhed

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Sikkerhedsprogrammets Yammer-netværk modereres aktivt løbende 

• Besvarelse af henvendelser fra kommunerne 

• Nyhedsbreve og webinarer

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Daglig drift af fælleskommunal digital platform

• Besvarelse af henvendelser fra kommunerne 

• Nyhedsbreve og webinarer b.la. Introduktionsprogram for nye medlemmer

• Lancering af fællesoffentlige kampagner rettet mod borgere og offentlig ansatte

• Fællesoffentlig ISO- bootcamp målrettet informationssikkerhedskoordinatorer

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• KLs Sikkerhedsprogram har siden 2016 opbygget et fælleskommunalt netværk samt en 

videndelings- og kommunikationsplatform kun for kommunalt ansatte, der arbejder med cyber-

og informationssikkerhed. Det er her, KL og kommunerne opbygger og deler udvikling af 

fælleskommunale tiltag og kommunikerer om følsomme informationer ift. konkrete sager og it-

kriminalitet. Kommunerne udtrykker et stort behov for, at KL forsat supporter og stiller 

platformen til rådighed. Der er i 2022 også bevilliget midler til opgaven, hvorfor der ikke er 

nogen væsentlige risici.

De væsentligste risici vi følger
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6.7 Kommunalt værn mod cyberkriminalitet

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Tilbudsmateriale til kommunal analyse er udarbejdet og sendt til 4 leverandører – PWC er 

valgt. 

• Primære formål at synliggøre behov og konsekvenser for kommunerne ift. tilslutning til det 

fællesoffentlige analysecenter for cybersikkerhed

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

▪ Igangsættelse af (i samarbejde med kommunerne) at udarbejde en fælleskommunal analyse 

om mulige løsningsmodeller for kommunernes deltagelse i det nationale værn mod 

cyberkriminalitet

▪ Udvælge 10 kommuner, der skal deltage i arbejdet som medlemmer af en referencegruppe. De 

10 kommuner udvælges ift. geografi og størrelse.

▪ Opbygge netværk for alle 98 kommuner målrettet it-specialister og teknisk kyndig ledelse f.eks. 

It-driftschefer

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

Cyber-sikkerhed er i sin natur teknisk funderet, derfor er kommunikation og formidling til ledelse 

og politisk niveau svært og dermed forståelsen for nødvendigheden af investeringer i en risiko. 

Kommunerne har mange implementeringsopgaver i 2022: MitID, Ny digital post, 

Monopolbrudsløsninger, NSIS, valg for blot at nævne nogle af de områder, der skal anvende 

ressourcer fra samme målgruppe

De væsentligste risici vi følger
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6.8 Værktøjer, drejebøger og metoder til understøttelse af 

kommunernes arkitekturstyring og it-anskaffelser 

• Projektet har fastlagt scope for arbejdet med værktøjer og metoder til understøttelse af it-

anskaffelser, herunder specielt kravstillelse 

• Projektet har gennem 2 runder dialog med kommuner fået input til de første udkast til værktøjer 

til anskaffelser og arkitekturscreening

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Afklaring af sammenhæng til eksisterende kravbanker i OS2-samarbejdet og i Københavns 

Kommune

• Koordinering med KOMBIT ift arbejdet med krav 

• Første udkast til drejebog til it-anskaffelser

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• TID

Der er medgået forholdsmæssigt mange timer til arbejdet i Q1.

De væsentligste risici vi følger

Projektets ressourcer: 

1,16 mio. kr, svarende til 1,5 årsværk



Afrapportering af afsluttede projekter på 
Kommunernes Digitaliseringsprogram

› Digital inklusion

› Digitalisering og lokaldemokratiet

› Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning

› Foranalyse for et virtuelt jobunivers

› Foranalyse af en digital understøttelse af den kommunale 

ungeindsats (KUI)

› Foranalyse af it-arkitektur på informationssikkerhedsområdet

› Processer og værktøjer til fælleskommunal arkitekturstyring



/ AFSLUTTEDE 
PROJEKTER
Afsluttede projekter i Kommunernes Digitaliseringsprogrammer på tværs af delprogrammer



Afsluttede projekter i Kommunernes Digitaliseringsprogram 

2021-2025

• Digital inklusion

• Digitalisering og 

lokaldemokratiet

• Digitaliseringsklar 

opkrævning og 

systemtilretning

• 6.2 Foranalyse af it-

arkitektur på 

informationssikkerhedsom

rådet

• 6.4 Processer og 

værktøjer til 

fælleskommunal 

arkitekturstyring

• 3.1 Foranalyse

vedrørende et virtuelt 

jobunivers

• 3.2 Foranalyse

vedrørende en digital 

understøttelse af den 

kommunale ungeindsats 

(KUI)

Delprogram 1 Delprogram 2 Delprogram 3 Delprogram 4 Delprogram 5 Delprogram 6

Forår 2022



Spor 1: Vi har nu for første gang data på, hvor meget tid frontpersonalet bruger på at hjælpe 

digitalt udfordrede borgere. Dette er værdifuld viden ift. igangsættelse og prioritering af 

kommende projekter, men også et grundlag for videre strategisk og politisk drøftelse af 

kommunens rolle i det digitaliserede samfund.

Spor 2: 21.600 borgere flytter årligt til ældre- eller plejebolig. Den administrative proces 

indeholder ca. 11 underprocesser, som kan volde meget besvær for borgere, pårørende og 

medarbejdere. Såfremt de konkrete anbefalinger realiseres, vurderes de at kunne hjælpe borgere 

og pårørende bedre igennem den omfattende proces.

Projektresultater

Afsluttet: Digital inklusion

I 2021 blev der igangsat projekt ‘Lettere veje for digitalt udfordrede’  indeholdende to spor: en 

bred, overordnet analyse og en mere detaljeret kortlægning af udvalgte processer. Sammen 

skulle de to spor pege på konkrete tiltag for 2022 i arbejdet med at sikre digital inklusion. 

Spor 1: Analyse af omfanget af hjælp til digitalt udfordrede. 

Den færdige rapport er leveret og to ledelsesworkshops afholdt mhp. kvalificering af analyse og 

udarbejdelse af løsningskatalog. Der er udgivet en artikel på kl.dk med et uddrag fra analysen.

Spor 2: Forbedring af de tungeste analoge processer

Projektet er gennemført i samarbejde med tre kommuner. Der var oprindeligt lagt op til 

kortlægning af tre brugerrejser, men pga. forskellige omstændigheder er det Flytning til ældre-

eller plejehjem, der er kortlagt – til gengæld af højere validitet. Projektet blev gennemført senere 

end forventet – bl.a. pga. kommunalvalget. Derfor er ikke alle midler brugt.

I rapporten er der udarbejdet en række anbefalinger til forbedringer af brugerrejsen Flytning til 

ældre- eller plejebolig.

Kort om projektet i 2021

På baggrund af viden fra analyser i 2021 er der udarbejdet et 

løsningskatalog til en række konkrete indsatser og projekter. 

Idéerne går dels på mere inkluderende digitalisering, så flere kan 

klare sine ærinder selv og er dels målrettet kommunale 

medarbejdere, så de har optimale rammer og muligheder for at 

kunne hjælpe de digitalt udfordrede borgere.

Løsningskataloget er et bruttokatalog, som vil blive opdateret 

løbende i strategiperioden, så der kan plukkes fra det, efterhånden 

som forslagene vurderes til at være modne og relevante.

Der er i maj 2022 planlagt tre projekter i delprogram 1, som er taget 

fra løsningskataloget.

Næste skridt

Forbrug i 2021
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Afsluttet: Digitalisering og 
lokaldemokratiet

I 2021 er udarbejdet materiale, som skal ruste og oplyse kommunalpolitikere om muligheder og 

udfordringer for lokaldemokratiet på sociale medier. 

Materialet er udarbejdet på baggrund af en afsøgningsproces bestående af bl.a. 23 interviews (12 

politikere, 2 kommunale kommunikationschefer, 3 digitale eksperter og 4 kommunale embedsfolk 

(SG))

Der er afsat 800.000 kr. og forbrugt 649.994 kr., dvs et mindre forbrug på knapt 150.000 kr. 

Kort om projektet i 2021

Der følges op på modtagelse, anvendelse og værdiskabelse af 

materialet i løbet af de følgende 6 måneder, efter at materialet er 

sendt ud til kommunalbestyrelserne. 

De resterende midler overføres til denne aktivitet. 

Næste skridt

1

Forbrugt i kr. Samlet budget i kr.

Forbrug i 2021

Samtalekort har til formål at inspirere kommunalbestyrelserne til at drøfte sociale mediers betydning for 

socialdemokratiet samt egne muligheder ift. at styrke lokaldemokratiet digitalt. 

4 kort er særligt stilet til forvaltningen ift. sociale medier og brugen heraf. 

3 korte videoer med eksperter ift. lokaldemokrati og sociale medier har til formål at oplyse 

kommunalpolitikere, kommunale embedsmænd og øvrige interessenter om sociale mediers betydning for 

lokaldemokratiet samt de muligheder, som sociale medier rummer. 

Oversigt over forskellige sociale medier skal inspirere og ruste kommunalpolitikere og kommunale 

embedsmænd ift. anvendelsen af forskellige sociale medier ift. fordele og ulemper. 

Projektresultater

649.994 kr. 150.006 kr. 



Afsluttet: Digitaliseringsklar Opkrævning og 
Systemtilretning

Kort om projektet i 2021

Det blev besluttet at fortsætte programmet i 2022, og der er 

udarbejdet en projektbeskrivelse til godkendelse på dette møde.

Næste skridt
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Forbrugt i kr. Samlet budget i kr.

Forbrug i 2021

• Der er udarbejdet en generisk drejebog for kommunerne til brug for tilslutning af PSRM

• Der er gennemført undervisning af de kommuner som anvender KMD og EG som 

debitorsystem, mens det fortsat udestår for Fujitsu kommunerne. 

• Der er gennemført en analyse af hvor parat PSRM er til at modtage de kommunale krav.

• Der er gennemført workshop med Gældsstyrelsen om oplevede kommunale udfordringer med 

at komme på PSRM.

• Der er foretaget leverandørstyring, idet KOMBIT har forhandlet med leverandørerne på de 

kommunale fagområder der er klar til PSRM.   

• Samlet set vurderes det at være nødvendige skridt for at understøtte kommunernes 

onboarding til PSRM

Projektresultater

• Der er sket væsentlige ændringer i inddrivelseslovgivningen i perioden 2019-2021, 

og det har flyttet målet for at kommunerne har kunne blive klar til at komme i PSRM. 

Endvidere har det vist sig at Gældsstyrelsens kravspecifikationer ikke har været 

testet i praksis. Det har betydet at KL i 2021 i stor udstrækning har måtte genåbne 

afsluttede kravspecifikationer, og fastholde et pres overfor Gældsstyrelsen på at løse 

de udfordringer der er identificeret af kommuner og leverandører, da det er en 

forhindring for, en større del af de kommunale krav kan komme i PSRM  



Afsluttet: 3.1 Foranalyse for et Virtuelt 
Jobunivers

Projektresultater

Næste skridt

Samlet forbrug i projektet
• Erfarings- og markedsafdækning af digitale tilbud og værktøjer til ledige

• Visionsoplæg for realiseringen af et reelt Virtuelt Jobunivers

• Videre arbejde med Det Virtuelle Jobunivers er et prioriteret tema i 2022, hvortil der 

er reserveret 800.000 kr.

• Aktiviteter i 2022 skal bygge videre på anbefalinger fra foranalysen gennemført i 

2021. Nye aktiviteter forventes påbegyndt i 2. kvartal 2022.
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Afsluttet: 3.2 Foranalyse af en digital 
understøttelse af den kommunale 
ungeindsats (KUI)

Projektresultater

Næste skridt

Samlet forbrug i projektet

• Udarbejdelse af slutrapport samt handlingsrettet anbefalingskatalog til det 

fremadrettede strategiske arbejde med at skabe bedre digitale betingelser for, at 

kommunerne sammen og hver for sig kan levere mere sammenhængende og bedre 

koordinerede ungeindsatser, hvor de unge meningsfuldt delagtiggøres og involveres i 

eget forløb.

• Dataunderstøttet sammenhæng i den kommunale ungeindsats er et prioriteret tema i 

2022, hvortil der er reserveret 500.000 kr.

• Aktiviteter i 2022 skal bygge videre på anbefalinger fra foranalysen gennemført i 

2021. Nye aktiviteter forventes påbegyndt ultimo 2. kvartal 2022.
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Afsluttet: 6.2 Foranalyse af it-arkitektur 
på informationssikkerhedsområdet

Næste skridt

• Analysens anbefalinger og konklusioner er indgået i en tilsvarende analyse på fællesoffentligt 

niveau, som er udarbejdet ultimo 2021 i regi af Digitaliseringsstyrelsen. 

Der arbejdes i fællesoffentligt regi videre med følgende initiativer fra analysen:•

• Udstilling af fælles modeller for databeskyttelse

• Katalog over privatlivsfremmende teknologier (PETs) og software

• Indbygget arkivering

• Fælles standarder for håndtering af indsigt og dataportabilitet

Projektet har udarbejdet en foranalyse med anbefalinger og konklusioner til it-arkitektur på 

informationsområdet. Disse anbefalinger og konklusioner blev i Q2/2021 afrapporteret til 

informationssikkerhedsprogrammet. Blandt de vigtigste identificerede temaer er: 

•  Fortrolighed, integritet og tilgængelighed

•  Risikostyring

• Adgangskontrol

•  Teknisk gæld

•  Databeskyttelse (herunder GDPR)

•  Datakvalitet

Projektresultater

Samlet forbrug i projektet
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Afsluttet: 6.4 Processer og værktøjer til 
fælleskommunal arkitekturstyring

Projektets beskrivelse af kerne- og anvendelsesmodeller er indgået som del af grundlaget for  

projekt 6.3 Beskrivelse af governanceproces for KL/KOMBIT’s  koordinering af modeller og 

begreber.

Projektresultater

Næste skridt

Projektet er ikke endeligt afsluttet, men er sat i bero indtil 2023



/ PROJEKTER FRA DEN 
FÆLLESKOMMUNALE 
DIGITALE 
HANDLINGSPLAN 2016-
2020



Afrapportering på den Fælleskommunale 
digitale handlingsplan 2016-2020

› Brugerportalsinitiativet

› Kommunernes Implementering af Grunddata (KIG)

› Gevinstrealisering ved ny digital post løsning



Brugerportalsinitiativet

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Der er implementeret en fast driftsstruktur for størstedelen af BPI-programmet.

• Aula er kommet med to større releases på baggrund af prioritering fra den kommunale 

faggruppe. Ekstrabevillingen til Aula/KOMBIT er ved at blive omsat til dé konkrete 

systemforbedringer, som de faglige repræsentanter prioriter højest. 

• Arkitekturskitse med ønsker til det fremtidigt Unilogin er udarbejde i samarbejde med 

kommunale eksperter.  

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Beskrivelse af kommunernes behov ift. de tekniske og juridiske muligheder for overførsel af 

data mellem institutioner. 

• En tids- og handlingsplan ift. konsekvenserne for kommunerne ift. ændringerne af Unilogin på 

baggrund af implementering af MitID mv. 

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Forsinkelse og usikkerhed for kommunerne ang. Ændringer af Unilogin på baggrund af 

implementering af MitID mv. 

• Hindringer ift. potentielle kommunale gevinster ved deling af data på tværs at institutioner i 

Aula.

De væsentligste risici vi følger
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Kommunernes Implementering af Grunddata (KIG)

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Solgt analyser af it-systemer og datakilder hos et par kommuner.

• Tre webinarer for de kommuner, som der er solgt analyser til, til alle kommuner om status på 

implementering, om mulighed for køb af kommuneanalyser, samt videndeling fra 

dataleverandører.

• Revision af ‘Implementeringsreolen’ og dens dokumenter, som er kommunernes redskaber til 

selvhjælp.

• Formidling om grunddata på konferencen ‘Teknik- og Miljø22’.

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Indflydelse på ny SKI-aftale 02.19 om software, som hjælper kommuner, når de skal forhandle 

datakilder med leverandører.

• Formidling af kommuners viden om datakilder i it-systemer til alle kommuner.

• Koordinering af grunddataindsatser mellem KL og Kombit, herunder deltagelse i webinarer og 

konferencer.

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Risiko for, at kommunerne ikke får omlagt IT-systemer til at trække med nye dataregistre, med 

eller uden hjælp fra KL, herunder forsinket udfasning af EjendomsStamRegistret.

• Manglende tillid til ny, fællesoffentlig Datafordeler, og dermed brug af andre datadistributører 

mod betaling.

• Nogle kommuner har ingen ressourceperson på området, og derfor ingen kanal ind for vores 

tilbud og hjælperedskaber.

De væsentligste risici vi følger
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Gevinstrealisering ved ny digital post 
løsning

Økonomi 

Kvalitet

Tid

Risici

• Der er blevet leveret en rapport med en analyse af forsendelsestyper og deres 

forretningsbehov. Disse er prioriteret på en måde, således, at kommunerne og Kombit kan tage 

udgangspunkt i dem ift dialog med leverandører af afsendersystemer

• Der er sammen med Kombit blevet etableret et netværk til udveksling af erfaringer og Best 

Practice.

• Best Practice-eksempler på arbejdet med MeMo på KL-Kombits videncenter

• Der er etableret en minimumstandard som er ved at blive optaget i den fælleskommunale 

rammearkitektur samt afholdt oplæg på Off Dig om KL´s indstilling til minimumstandard.

Opnåede resultater siden sidste afrapportering (efterår 2021) 

• Første eksempel på enighed mellem KL og en myndighed om en standard for udveksling af 

metadata (efter minimumstandard).

• Flere videndelingsindlæg på KL-Kombits-videncenter

• Gennemførsel af temamøde på den fællesoffentlige styregruppe for Infrastruktur om KL´s 

anbefalinger til minimumstandard for metadata

• Opstart på fællesoffentlig initiativ om optimal brug af NgDP på tværs af den offentlige sektor

Forventede resultater de kommende 6 måneder (de 3-4 vigtigste)

• Projektet lover en konference med best practice-eksempler. Der er stadig til gode, at se 

konkret implementering af MeMo. MeMo skal senest være implementeret i 

afsendersystemerne pr. nov. 2023

De væsentligste risici vi følger
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