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Delprogram 4

Klima og ressourcer

Dataunderstøtte 

Klimatilpasning

Chefkonsulent Lars Kaalund

laka@kl.dk



Hvad har vi udviklet?

5

Programmet hedder 

SkadesØkonomi

• Et OS program som kan beregne 

skadesomkostninger efter oversvømmelser

• Programmet er videnskabeligt funderet

• Programmet løser en kommunal skal opgave

• Programmet regner på lokale data

• Programmet udvikles af kommunerne

• Nu skal programmet ha’ et sted at bo

OS programmet SkadesØkonomi



Open Source, kommunal udvikling af nyt fælles 
værktøj til beregning af skader efter 
oversvømmelser

OS programmet SkadesØkonomi6

Agenda
• Forhistorien

• Det kommunale behov

• Det kommunale engagement

• Hvor er vi nu

• Er OS2 det rette sted for os?



Forhistorien

OS programmet SkadesØkonomi7

• DTU projekt støttet af innovationsfonden

• Kombinerer GIS-temaer og økonomisk teori 

• Kommunerne har et behov for at se nærmere på de lokale 

omkostninger i forbindelse med alle typer af oversvømmelser

• DTU og GeoFyn indleder et samarbejde, KL støtter med penge 

og kontakter til fagfolk i hele landet

• DTU’s program omskrives til OS, og udvides med flere typer af 

skader herunder ”bløde” værdier som kultur og natur

• Efter ½ års udvikling tages programmet i brug



Det kommunale behov

8

Skader skal ses i et økonomisk, socialt og 

miljømæssigt perspektiv

• I klimaplaner skal kommuner ser på 

økonomiske, sociale og miljømæssige 

konsekvenser af klimaforandringer

• Indarbejde lokale forhold og politik i 

beslutningskæden

• Nedbringe omkostningerne til eksterne 

konsulenter

• Genbrug i Kommune/Lokalplaner

OS programmet SkadesØkonomi



Det kommunale engagement

OS programmet SkadesØkonomi9

• GeoFyn og DTU indleder et samarbejde

• Kildekoderne omskrives til OS (QGIS)

• Kommunerne beskriver deres behov og tester prototyper

• Kommunerne udbreder kendskabet til hele landet

• Kommunerne/projektet kommer i aviserne

• Kommunerne vedtager deres klimaplaner 2022-23, 

SkadesØkonmi er et væsentligt element

• Kommunerne arbejde løbende med Kommune-/Lokalplaner, 

og SkadesØkonomi er et relevant redskab



Hvor er vi nu

OS programmet SkadesØkonomi10

• Programmet er fuld funktionsdygtigt

• Programmet er dokumenteret og forankret 

både videnskabeligt og fagligt (IT)

• Programmet er placeret på GitHub

• Programmet regner markedsomsættelige 

omkostninger (kr.) og kultur/natur værdier

• Programmet skal vedligeholdes, driftes og 

udvikles i takt med nye krav til plan- og 

klimaindsatsen

https://github.com/Skadesokonomi


OS programmet SkadesØkonomi11

Er OS2 noget for 
os? • Hvad synes I?

• Nogen erfaringer med at 

komme ind under OS2’s 

vinger

• Vi skal være 

landsdækkende

• Vi har et produkt med en 

500% positiv 

forretningsmodel

• Alle kommuner skal 

gentagende gange i de 

kommende år bruge de 

metoder der indarbejdet i 

programmet

• GeoFyn/KL kan ikke drive 

det i alt evighed



Delprogram 6

Digitale fundamenter 

Cyber- og informationssikkerhed
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6.7  Kommunalt værn mod 

cyberkriminalitet

Projektleder Christian Christensen
Formålet med projektet er, at skabe en 

ramme for at stærkt tværkommunalt 

samarbejde om cybersikkerhed, hvor 

kompetencer, teknologi og genbrug af viden 

er i højsæde.



Aktiviteter under cyberværn

6.11 Opfølgning på kommunernes impl. Af NSIS, MitID og Nemlog-in314

• Klarlægge det reelle trusselsbillede i kommunerne, bl.a. via 

tilpasning KL Baseline undersøgelsen og rundspørge i 

udvalgte kommuner

• Have tæt dialog med kommunerne, DCIS’er, KOMBIT mf. 

om PwC analysen

• Afsøge det kommercielle marked for ”SOC as a Service”

• Skabe overblik over økonomi og jura



Hvad er cyberværn?

Cyberværn15

Teknologi

Samarbejde – fælleskommunalt og 

i sundhedssektoren

Ressourcer bredt set

Varslings- og evt. handlingstjeneste



Hvad er cyberværn ikke?

Cyberværn16

Erstatning for lokale procedurer, 

teknologier og beredskaber

Enkeltstående – kun ekstra øjne, 

vidensbank og evt. hænder

Ansvarlig for hændelser i den 

enkelte organisation

Garanti mod angreb



Leverandør

DCIS

Skriv hvad præsentationen handler om17

Cyberværn

K1 K2 K98…

DCIS
DCIS

Fælleskommunal
v. KOMBIT

Leverandør

Leverandør

DBS
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6.11  Opfølgning på kommunernes 

implementering af NSIS, MitID Erhverv 

og Nemlog-in3 

Projektleder Jette Larsson
Formålet med projektet er, at følge 

implementeringen i kommunerne tæt og 

hjælpe alle kommuner sikkert i mål inden 

den 30. juni 2023, hvor NemID lukker.



Hvad er NSIS

6.11 Opfølgning på kommunernes impl. Af NSIS, MitID og Nemlog-in319

• NSIS står for National Standard for Identiteters 

Sikringsniveauer. 

• Standarden skaber en fælles ramme for tillid til digitale 

identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række 

tekniske og organisatoriske krav.

• Standarden definerer tre sikringsniveauer (Lav, Betydelig og 

Høj) for identitetssikring og autentifikation

• NSIS ligger i forlængelse af eIDAS-forordningen, som 

definerer en tilsvarende ramme på tværs af EU.

• NSIS har central betydning for identitetsløsninger såsom 

MitID og MitID Erhverv/NemLog-in.



Hvad er NSIS (fortsat)

6.11 Opfølgning på kommunernes impl. Af NSIS, MitID og Nemlog-in320

• Kommuner har i dag en lokal signatur server (LSS), der via  

deres lokale IdM-system integrerer med NemID 

Medarbejdersignatur.

• LSS udfases og i stedet skal der implementeres en lokal IdP

(Identity Provider) eller anvendes en fællesoffentlig IDP.

• Over 90 kommuner vil implementere en lokal IDP, som 

kræver

• Revisor godkendelse af design og implementering 

• NSIS Tilsynets godkendelse 



Status for projektet

6.11 Opfølgning på kommunernes impl. Af NSIS, MitID og Nemlog-in321

• Der er indsamlet status på implementeringen i kommunerne

• Der arbejdes på at få en kontaktperson i hver kommune

• En følgegruppe bestående af it-chefer/implementerings-

ansvarlige fra en række kommuner er etableret

• Der er afholdt webinar den 10. marts, hvor KL, 

Digitaliseringsstyrelsen og NSIS tilsynet havde indlæg 

• Næste webinar er den 17. april

• Der vil blive fulgt op løbende på implementeringen hos 

kommunerne   



Status i kommunerne

6.11 Opfølgning på kommunernes impl. Af NSIS, MitID og Nemlog-in322

• 14 kommunerne har anmeldt og fået godkendt deres IDP og er 

klar til at tilslutte sig MitID Erhverv og migrere brugerne

• Op mod 76 kommuner mangler at få godkendt deres IDP

• Der er flaskehals hos revisorerne

• Da kommunerne SKAL være klar 30. juni bør man have en plan B

• Kan være anvendelse af fælles IDP 

• Kan være at design anmelde egen IDP, hvor revisor og NSIS tilsyn 

godkender designet af løsningen, hvilket ikke bør være så 

tidskrævende.

Herefter har kommunen 4 måneder til at få godkendt den 

implementerede løsning af revisor og NSIS tilsyn



Hvad sker der den 30. juni? 

6.11 Opfølgning på kommunernes impl. Af NSIS, MitID og Nemlog-in323

• NemID lukker og medarbejdersignatur kan ikke anvendes mere

• Kommunerne skal fremover anvende MitID erhverv

• Tjenesteudbyderløsninger (eks. virk.dk, FMK) vil kræve et NSIS 

niveau 

• Alle OCES-certifikater, herunder til system-til-system-

integration, skal være udskiftet

Dette kræver at kommunerne i god tid inden har en 

godkendt lokal IDP eller har besluttet at anvende den 

fælles IDP



Delprogram 1

Borger, teknologi og 

lokaldemokrati



Vejen fra eget hjem 
til ældrebolig 
– et 
brugerrejseprojekt

Anne-Sofie Thomsen, KL



Baggrund

Syv barrierer for digital inklusion

26

1) Løsninger passer ikke med borgers 

device/udstyr

2)Svage digitale færdigheder

3)Svage administrative færdigheder

4)Svage færdigheder i skriftlighed – skrive, 

læse og forstå

5)Få muligheder for digitale 

stedfortrædere/støttepersoner

6)Manglende/vanskelige analoge veje

7) Manglende muligheder for digitale 

stedfortrædere, når borger er fritaget.



Kommunernes 
digitaliseringsprogram
Delprogram 1: Borger, teknologi og 
lokaldemokrati

Skriv hvad præsentationen handler om27

• Kortlægning af de ikke-digitale brugerrejser.

• Hensigten har været at styrke den 

alternative vej som et velfungerende 

alternativ til den digitale proces.

• Sammen med tre kommuner har vi kortlagt 

nogle ikke-digitale brugerrejser med henblik 

på at forbedre den alternative vej for 

borgere.

At flytte til 
ældre- eller  plejebolig



Brøndby, Guldborgsund og 
Frederikshavn Kommune

28

Interviews med borgere og medarbejdere:

• 13 borgere/pårørende

• 2 medarbejdere (v borgere uden 

pårørende)

• Videnspersoner fra Frederikshavn og 

København Workshop i Brøndby:

• Leder af borgerservice

• Leder af Visitationen

• Udvalgte medarbejdere



Ansøgning 

om bolig

Borger får besøg 

(visitering og 

godkendelse)

Borger tilbydes 

bolig

Lejekontrakt Kontoudtog og 

indskudsbetaling

Ans. om beboer-

indskudslån

Ans. om 

personligt tillæg
Ans. om 

boligstøtte

Melde flytning

mv.

Aftale 

hjemmehjælp og 

anden service

Flytte

Brugerrejsen
Ca. 11 trin - og underprocesser
4 indsigter



1. indsigt
Samme rejse  - forskellige roller

BORGER, DER ER 

FRITAGET FOR 

DIGITAL POST

__

Få borgere er i stand til 

at gennemføre på egen 

hånd. 

Processen er præget af 

mange køreture med 

dokumenter til bank og 

borgerservice.

BORGER, DER SELV 

KAN GENNEMFØRE 

DIGITALT

__

Nogle borgere kan selv 

gennemføre processen 

digitalt. Fx yngre 

borgere med fysisk 

handicap, men som er 

digitalt kompetente.

PÅRØRENDE 

__

Der er forskellige grader 

af, hvor meget 

pårørende overtager 

processen. Nogle støtter 

den ældre i selv at 

ansøge, underskrive osv. 

Pårørende ønsker at 

inddrage deres forældre 

mest muligt. 

MEDARBEJDER

__

Når der ikke er 

pårørende til at hjælpe. 

Processen er nemmest 

analogt og kræver uanset 

hvad stor involvering af 

borger.

1 2 3 4



2. indsigt 
Hverken ren digital eller ren analog brugerrejse

KONFERENCE FOR DIGITAL INKLUSION 

REN ANALOG 

Kan ikke gennemføres, da forsendelse med post tager for lang tid. Det opleves at posten ikke når 

frem – fx lejekontrakter, der må sendes med e-mail til fx en pårørende i stedet.

REN DIGITAL

Processen er ikke fuldt digital, fordi dokumenter og fuldmagter skal ud af det digitale univers til 

print og underskrivelse. Hvis borger eller pårørende ikke selv har en printer og (tlf. med) scanner, 

er de afhængige af fx at skulle køre til andre familiemedlemmer eller borgerservice. 



3. indsigt
Opgaverne løses ad hoc og fuldmagter bliver en 
ekstraopgave

KONFERENCE FOR DIGITAL INKLUSION 

• Manglende kendskab til de mange underprocesser i brugerrejsen betyder, at opgaverne 

løses ad hoc efterhånden, efterhånden som brugerne bliver mødt af dem. 

• Det betyder i yderste konsekvens en køretur fra og til borgservice, hver gang der skal 

hentes og afleveres en ansøgningsblanket. 

• Derudover ligger der en yderligere forhindring, hver gang, der ikke er fuldmagt til en af 

de mange underprocesser. 



4. indsigt
Samarbejde med private aktører er afgørende

Lejekontrakt Kontoudtog og 

indskudsbetaling

Ans. om 

personligt tillæg
Flytte

Boligselskab Bank Flyttefirma



Løsninger, der tilgodeser behov hos:

KONFERENCE FOR DIGITAL INKLUSION 

BORGER, DER ER 

FRITAGET FOR 

DIGITAL POST

BORGER, DER SELV 

KAN GENNEMFØRE 

DIGITALT

PÅRØRENDE MEDARBEJDER

1 2 3 4

• Overblik

• Mulighed for at borger så vidt 
muligt kan få og indlevere alle 
dokumenter på en gang. 

• Overblik

• Underskrifter via NemID/MitID 
eller underskrift på touchskærm.

• Tilpasset mobile enheder.

• Overblik

• Fuldmagter og samtykke tidligt i 
processen.

• Som 1: så vidt muligt samlet 
pakke.

• Tydelig beskrevet arbejdsgang og 
retningslinjer.

• Intern organisering og 
samarbejde ml borgerservice, 
ydelse og hjemmehjælp.

Nu og her

På sigt

• Fokus på samtykke til, at 
kommune og UDK indhenter 
oplysninger selv i stedet for 
udfyldning af lange blanketter

• Teknologi for ikke-digitale – fx 
ansøgning ved opringning 
(stemmeteknologi).

Optimering vha. datatræk ved 
ansøgning om beboerindskud og 
personligt tillæg.

 



35



Næste skridt

36

• Projektet samler op og laver sidste rettelser 

på materialet i maj.

• Andre kommuner kan prøve af og gøre sig 

erfaringer – særligt ift. organisering.



Tak for i dag

asth@kl.dk

mailto:asth@kl.dk


Delprogram 5

Bedre velfærd og styring med 

data



Ladestandere i 
GeoFA

Sofie Kofoed Led

Grund- og Geodatateamet, 

Klima og Erhverv



Vi gik live tirsdag 24. januar kl. 18:00

40



Hvad er GeoFA?

• GeoFA = Geografiske Fagdata i GeoDanmark
https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/

• GeoFA indeholder 
Kommunale og statslige data, og undtagelsesvis også data indberettet af private (foreninger og  - om lidt - ladestanderoperatører)

• GeoFA systemet består af
• En specifikation med forskellige datatemaer

• Et masseupload-værktøj og et webkort, samt andre værktøjer til at få data ind og ud

• Data vises i mange løsninger
Myndigheders GIS- og fagsystemer, diverse eksterne web-løsninger og apps 

41

https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/
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Fantastisk! Super, at vi så hurtigt 

har en fælles datamodel for 

området og allerede har den 

implementeret på en eksisterende 

infrastruktur i GeoDanmark

Jesper Gaardboe Jensen, 

GeoFyn



Hvad har vi opnået siden august 2022?

43

• Involveret 5-10 kommunerne tæt i udvikling  - og inddraget ladestanderoperatører

• Et stærkt samarbejde mellem IT-arkitektur og Standarder og Klima og Erhverv om 
fællesoffentlige redskaber

• Det første fællesoffentlige begrebsapparat (dansk/engelsk) – været i kommunal høring

• Den første fællesoffentlige database for ladestanderdata

• Skabt et modelprojekt, der kan kopieres til fremtidige projekter



Hvad er der gang i nu?

44

Implementering:

• Virtuelle og fysiske kurser 
– demovideoer på vej til geodanmark.dk

• Implementeringsguide for kommuner på vej 
– data ind, data ud, udbuds- og kontraktindhold om data

• Deltagelse på relevante konferencer og fagmiljøer for geodata og grøn omstilling 
– artikler på vej til ‘Teknik & Miljø og ‘Danske Kommuner’

• Tre spor for dataregistrering: kommunen, data via kontrakt og frivillige aftaler

• Samarbejde med Danske Destinationer – understøtte grøn turisme



Ladestanderdata i GeoFA
har givet muskler til mere

45

• Vi kan involvere kommunerne 

– i en ramme de kender

• Vi kan udvikle hurtigt og sætte standarden 

– ud fra kommunale behov

• Vi kan distribuere attraktive data til andre 

aktører – genbrug af data til flere formål

• Vi kan anvende fællesoffentlige redskaber 

– og få fællesoffentligt følgeskab 



Kan jeg svare på nogle 
spørgsmål?

Skriv hvad præsentationen handler om



Tak for i dag

sokl@kl.dk



Delprogram 3

Sammenhængende 

velfærdsforløb og -indsatser 



49

Analyse af 
medarbejderes 
faktiske brug og 
adfærd i EOJ-
systemer

Projekt 3.8 – Forudsætninger i praksis for værdiskabelse med 
Fælles Sprog III



Baggrund

50

Politisk fokus på afbureaukratisering 

og dokumentation

Bl.a. båret frem af anekdotiske 

fortællinger
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Baggrund (fortsat)
Evaluering af Fælles Sprog III

Formål

A. Nemmere og mere meningsfuldt

B. Bedre datakvalitet og anvendelse af data

Tre overordnede fokuspunkter:

1. Metode og datastandard

2. Implementering og konfigurationer 

(inddata)

3. Fælleskommunale uddata 

(databehandling)

Udvikling af 
dokumentationsmetoder og 

værktøjer og tilhørende 
klassifikationer

Implementering og brug af 
dokumentationsmetoder og 

værktøjer

Lokal registreringsprocedure 
og -praksis

Fagsystem, herunder 
konfiguration, klassifikation og 

validering

Fra fagsystem til 
databehandling i teknisk 

løsning

Fra teknisk løsning til 
databehandling i kommuner,  

DST, FLIS m.m.

Databehandling

51



Program
Afbureaukratisering og mere enkel og hensigtsmæssig dokumentation.

MÅL

IN
D

S
A

T
S

E
R

1 
Vi skriver de vigtigste 
oplysninger én gang / 
forbedring af 
dokumentationsøjeblikket

2 
Relevant viden om borgeren 
kan findes i simple overblik / 
forbedring af læseøjeblikket

3 
Lokal forankring og anvendelse 
af data i centrum

4 
Gennemsigtighed i krav til 
dokumentation fra statslige 
tilsyn

1.1 En simplere 

dokumentationsmetode

Igangsat

Afventer

1.2 Mindre dokumentation -

Færre tilstande  

1.3 Lettere at videregive 

observationer for hjælperne og 

alene dokumentere afvigelser

1.4 Implementering af 

‘sammenhæng mellem FSIII 

funktionsområder’  i IT-

systemerne

1.5 Målretning af 

dokumentation på plejehjem 

og midlertidige pladser

2.1 Mulige relevante overblik

2.2 Støtte til kravspecifikation

2.3 Støtte til samarbejde og 

koordinering

2.4  Implementering af 

‘sammenhæng mellem FSIII 

funktionsområder’  i IT-

systemerne

LOKAL FORANKRING DATAKVALITET OG 
DATAANVENDELSE

3.2 Bedre data-

kvalitet lokalt

3.3 Understøtte 

ledelser

3.4 Netværk af 

‘velfærds-

kommuner’

3.5 Etablering af  

en fælles 

kvalitets-

organisation for 

kommuner

3.6 Gevinst-

realisering af 

FSIII

3.7 ‘Data i det 

nære’

3.8 Etablering af 

ledelsesnetværk 

om datadrevet 

ledelse

4.1 Et dataunderstøttet tilsyn

4.2 Understøttelse af 

sammenhæng mellem tilsynets 

målepunkter og FSIII

4.3 Koordinering og 

gennemsigtighed i 

statslige tilsyn

3.1 Kortlægning af 

implementering og 

udfordringer



Om analysen

53

‘Metodiske 

isbryderarbejde’

Indsamling af 

logdata• Gennemført i 2022 af PA Consulting
• Fire kommuner
• Afgrænset til udkørende hjemme- og sygepleje
• Visitatorer, sygeplejersker, assistenter og hjælpere 
• 3-7 medarbejdere fra hver faggruppe, i hver 

kommune
• 8 fokusgruppeinterviews
• Opfølgende samtaler



Eksempel på datatræk –
her én sygeplejerske

54

Observationer:
• Aktiv i store dele af vagten
• Jævn fordeling ml. læse- og 

skriveaktiviteter
• Fokusgrupper peger på 

løbende behov for at tilgå 
informationer om borgere



Eksempel på datatræk –
her én sygeplejerske

55

Observationer:
• Aktiv i store af vagten
• Jævn fordeling ml. læse- og 

skriveaktiviteter
• Fokusgrupper peger på 

løbende behov for at tilgå 
informationer om borgere



Fire eksempler på datatræk

56

Sygeplejerske SSA 

SSH Visitator 



Fire eksempler på datatræk

57

Sygeplejerske SSA 

SSH Visitator 

Antal klik relateret til læse-
og skriveaktiviteter
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Variationer

→På tværs af kommuner

→På tværs af faggrupper

→På tværs af individer

Skrive/læse aktiviteter

→Der læses mest

→Visitatorer adskiller sig

Tilbagemeldinger fra fokusgrupper

→Vigtigt at føle sig godt klædt på for at levere ydelse

→En ønske om at spille hinanden gode ved at overlevere

→Generelt mere komplekse og uregelmæssige forløb

Figuren viser, fordelingen af medarbejdernes daglige læse- og skriveaktivitet i EOJ på tværs af de fire faggrupper (gennemsnitligt antal klik pr. vagt). Højden på søjlerne repræsenterer den samlede aktivitet for hver faggruppe, mens de røde og blå farver repræsenterer 
henholdsvis læse- og skriveaktivitet. En del af den observerede forskel mellem de to undersøgte systemer skyldes, at de to systemer logger aktivitet forskelligt. Forskellen i det faktiske antal forskellige funktioner kan derfor ikke tolkes som et udtryk for, at det ene 
systemer er mere eller mindre komplekst at anvende end det andet. 



Anvendte dele af 
system og FSIII

59 Figuren viser et gennemsnit af, hvilke funktioner sygeplejerskerne i én kommune anvender i EOJ-systemet. Opdelt på ikke-FSIII og FSIII

Observationer:
• De fem mest anvendte funktioner udgør 

mellem 33-68 pct. af aktiviteten i begge 
systemer.
• Overblik, observationer og medicin

• Sygeplejersker anvender flest forskellige 
funktioner

• Anvender fortrinsvist FSIII ved 
læseaktiviteter

Tilsvarende figurer for andre 
faggrupper
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Hvornår i løbet af dagen 
dokumenteres der?

Figuren viser fordelingen af aktivitet i EOJ i løbet af en dagvagt for udvalgte medarbejdere fra hver af de fire faggrupper. 
Hver række repræsenterer aktivitet i løbet af dagen for én medarbejder. Højden på kurven er et udtryk for, hvor stor en 
andel af den enkelte medarbejders aktivitet, der ligger på det pågældende tidspunkt.

Observationer:
• Generelt forskelle i hvordan og hvor meget 

systemerne anvendes. Også forskelle i hvornår
systemerne anvendes

• Skyldes forventeligt forskelligt opgaveindhold, 
kompetencer og personlige præferencer

• Men også eksempler på, at der ‘samles til bunke’
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Hvad er tidsforbruget?

Observationer:
• Forskel i tidsforbrug på tværs af kommuner 

og på tværs af medarbejdere i samme 
kommuner

• Til dels et udtryk for, at forskellige opgaver 
afføder forskellige tidsforbrug

• OBS på usikkerhed i konkret tidsopgørelse. 
Dog ingen usikkerhed i indbyrdes forskel 
mellem faggrupper
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Hvad er tidsforbruget?

Observationer:
• Forskel i tidsforbrug på tværs af kommuner 

og på tværs af medarbejdere i samme 
kommuner

• Til dels et udtryk for, at forskellige opgaver 
afføder forskellige tidsforbrug

• OBS på usikkerhed i konkret tidsopgørelse. 
Dog ingen usikkerhed i indbyrdes forskel 
mellem faggrupper
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Ny runde analyse i gang med 

yderligere 8-10 kommuner

Kontakt: Moe@kl.dk

Tlf. 26273747 

Delprogram 3



Delprogram 2

Digital transformation og 

styrket udbredelse af modne 

teknologier



Kommunernes 
Teknologiradar 2023

Delprogram 2/ 
Digital transformation og styrket 
udbredelse af modne teknologier



D. 28. februar lancerede vi Teknologiradaren 

på KL/KOMBIT, Videncentret.

D. 7. marts afholdt vi et – ekstraordinært åbent 

Meetup – om Teknologiradaren 2023 og med 

debat iblandt tre digitaliseringschefer.

Meetup blev optaget og kan ses af alle.

290 personer 
fulgte live-

udsendelsen
+55 kommuner 

har bestilt en 
kommunerapport



Hvorfor en Teknologiradar?

Skabe overblik og 

indsigt i ny og 

moden teknologi

Digitalt værktøj til 

viden og cases

Dialogredskab til 

prioritering af ny og 

moden teknologi

Finde vej og

retning i hypen 

om teknologi

2/ Digital transformation og styrket 
udbredelse af modne teknologier
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Sådan er den bygget

=

554 respondenter
fra 98 kommuner



Tilgængeligt på: https://videncenter.kl.dk/teknologier/kommunernes-teknologiradar/#

https://videncenter.kl.dk/teknologier/kommunernes-teknologiradar/
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RESULTATER 2023



Teknologiradaren 2023



Teknologier, der flytter sig fra 2022 til 2023

Metaverset

Illustration af Teknologiradar 2022, 
der med pile angiver, hvor teknologi
har flyttet sig hen i Teknologiradar 2023.



Indeklimastyring

Anvendelsen af IoT

I undervisning til at arbejde 

med virkelighedsnære data

Tællere på gang- og cykelstier

Niveau og plads ift. parkering, 

skraldespande, vand i jorden

Aktivitetsniveauer i kultur-

og fritidstilbud

Søvnmåtter og kaldealarmer

Internet of Things (IoT)
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VÆRDISKABELSE 2023



Hvilken teknologi har skabt størst værdi hos jer?

554 fagchefer og nøgle-medarbejdere har besvaret spørgsmålet.

Videoløsninger

22% svarer, at videoløsninger 

har skabt størst værdi

Apps

18% svarer, at apps har skabt 

størst værdi

RPA

16% svarer, at RPA har skabt 

størst værdi

Skærmbesøg, telemedicin, 
jobkurser, webinarer, 

videomøder i det daglige

Kørsels- og udlægsapp, 
indberetning af sygefravær, 

AppWriter, Giv-et-praj

Automatisk betaling af 
regninger, søgning ifm. 

aktindsigt og fordeling af 
post



Tak for i dag

Laura Skytte Andersen
Konsulent/KL

Tjek Teknologiradaren på: 

https://videncenter.kl.dk/teknologier/ko

mmunernes-teknologiradar/

https://videncenter.kl.dk/teknologier/kommunernes-teknologiradar/


Tak for i dag


