
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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8.2. Midtvejsevaluering af den fælleskommunale digitale strategi 

SAG-2013-06306 akp  

 

Baggrund 

Med handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 

blev der i 2011 vedtaget en ambitiøs plan for digitalisering af den kom-

munale sektor frem til udgangen af 2015. KL vil gennemføre en midt-

vejsevaluering, der kan danne grundlag for det videre arbejde med hand-

lingsplanen og perspektiver for det videre fælleskommunale indsats på 

digitaliseringsområdet efter 2015. KL ønsker at inddrage Teknikerkon-

taktudvalget i midtvejsevalueringen, hvorfor der nedenfor er beskrevet 

en række temaer, som udvalget bedes drøfte. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget drøfter de beskrevne temaer 

og spørgsmål vedr. midtvejsevalueringen. 

 

Sagsfremstilling 

Handlingsplanen er udtryk for en fælleskommunal prioritering af digital i-

seringsinitiativer. Planen indeholder 37 initiativer, der spreder sig over en 

række fagområder, eksempelvis digital kommunikation med borgere og 

virksomheder, digital post, velfærdsteknologi, digitale folkeskoler, digita-

le byggesager, etablering af it-arkitektur m.m. 

  

KL har fra vedtagelsen af planen i 2011 haft fokus på at støtte op om 

kommunernes arbejde på flere niveauer. På det strategiske niveau har KL 

med planen formuleret en fælleskommunal dagsorden for digitalisering 

af den kommunale sektor. På det operationelle niveau har KL haft fokus 

på at sikre fremdriften i de enkelte projekter. Nogle projekter er nået 

langt, mens andre projekter ikke har opnået de forventede resultater.  

  

Midtvejsevalueringen er derfor, udover at være en evaluering af effekten 

af det fælleskommunale digitaliseringsarbejde, også en anledning til at 

gennemføre en ”oprydning” i planen. Alle projekterne revurderes med 

henblik på, om de fortsat er lige aktuelle, eller om fokus og scope for det 

enkelte projekt skal justeres.  

  

Udover drøftelsen i Teknikerkontaktudvalget gennemføres lignende 

drøftelser i andre tilsvarende udvalg i KL regi. Dertil kommer gennemfø-
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relse af interviews med udvalgte topledere i den kommunale sektor, en 

survey-undersøgelse til en bredere gruppe af kommunale ledere, og ende-

lig drøftelse af evalueringen i KL's politiske udvalg og bestyrelse.  

 

Følgende temaer indgår i evalueringen: 

 

Overordnet effekt af den fælleskommunale strategi og handlingsplan 

Først og fremmest er det centralt at få en forståelse for, om det strateg i-

ske arbejde med at sætte digitalisering på dagsordenen har haft den øn-

skede effekt. Er der eksempelvis sket en ændring i fokus i kommunerne 

som følge af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlings-

plan? Og har strategien og særligt handlingsplanen været løftestang til et 

stærkere fokus på digitalisering i fagforvaltningerne? Hvad havde eksem-

pelvist været situationen uden en fælleskommunal digitaliseringsstrategi 

og plan? 

  

I forlængelse heraf vil KL også gerne have udvalgets vurderinger af, 

hvilke udfordringer kommunerne har oplevet som værende størst i ar-

bejdet med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og plan. Som ek-

sempel kunne det være udfordringer i forhold til at sikre, at gevinster 

bliver høstet, eller udfordringer forbundet med organisering af digitalise-

ringsindsatsen i den enkelte kommune. 

  

Kommunens grad af involvering 

Det er KL's oplevelse, at der er betydelig forskel på graden af kommu-

nernes involvering i det fælleskommunale arbejde med digitaliseringspro-

jekterne i handlingsplanen. Spørgsmålet er derfor, hvad der har været de 

vigtigste årsager til graden af engagement i den enkelte kommune? Og 

har graden af engagement i den fælleskommunale indsats haft betydning 

for den enkelte kommunes arbejde med digitalisering lokalt? 

  

Initiativer af særlig betydning 

Planen indeholder 32 oprindelige initiativer indenfor en bred vifte af 

kommunale opgaveområder. Der er kommet nogle få projekter til un-

dervejs, bl.a. som følge af strategien for velfærdsteknologi. Der er forskel 

i forhold til hvilke initiativer, den enkelte kommune primært har haft fo-

kus på. Derfor bedes Teknikerkontaktudvalget vurdere, hvilke projekter 

der eventuelt har haft særlig betydning for kommunerne som helhed og 

hvorfor. I relation hertil er spørgsmålet også, om der er initiativer eller 

projekter, som burde have været medtaget i planen. 

 

Kommunikation af handlingsplanen 
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I forhold til kommunikationsaktiviteter, der skal understøtte handlings-

planen, bedes udvalget vurdere, i hvilken grad kommunikationen af pla-

nen har haft den ønskede effekt. I den forbindelse bør det også vurderes, 

hvorvidt kommunikationen af planen har været tilstrækkelig, eller om der 

er behov for flere kommunikationsaktiviteter, eksempelvis i forhold til at 

sætte planen yderligere på den fælleskommunale dagsorden. Bør kom-

munikationen derudover i højere grad også fokusere på, hvordan gevin-

sterne i kommunerne kan realiseres? 

 

Det fremadrettede arbejde med planen 

Endelig ønsker KL med midtvejsevalueringen at sætte fokus på pejle-

mærker for det videre arbejde med digitalisering i kommunerne. Udval-

get bedes derfor tage en første drøftelse af perspektiverne for det videre 

fælleskommunale arbejde med digitalisering, når handlingsplanen afslut-

tes med udgangen af 2015: 

 

Bør der udarbejdes en ny fælleskommunal strategi/handlingsplan? Hvor-

dan skal koblingen i givet fald være til de fællesoffentlige strategier, som 

også tenderer mod at blive mere og mere omfattende? Hvis der udarbej-

des en ny fælleskommunal strategi for perioden efter 2015, kan man i gi-

vet fald forestille sig en mere fleksibel ramme for udmøntningen af stra-

tegien, hvor strategien udmøntes mere gradvist med initiativer, fremfor 

det mere "statiske" koncept for handlingsplan, som er benyttet i den nu-

værende plan, hvor projekterne er prioriteret og besluttet forlods. 

 

Når midtvejsevalueringen har været drøftet politisk, vil der være basis 

for, at udvalget fortsætter overvejelserne om de videre perspektiver for 

det fælleskommunale digitaliseringsarbejde og bidrager til at sætte retning 

for sekretariatets forberedelser af et beslutningsoplæg til KL's bestyrelse 

om tiden efter 2015 - et beslutningsoplæg, som formentlig bør behandles 

i bestyrelsen senest ved udgangen af 2014. 

 


