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1.1 Godkendelse af referat



Mission 

KL bidrager til at udv ikle og f astholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL v aretager kommunernes f ælles interesser 

og er kommunernes samlede f orhandlingsorganisat ion, 

v idenscenter og f orum f or f ælles initiativ er og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv  på opgav eløsningen, 

indf ly delse og resultater på kommunernes v egne, til gav n 

f or borgerne og samf undet. 
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1. Godkendelse af referat og meddelelser 

 

 

1.1. Godkendelse af referat af møde i Teknikerkontaktudvalget, den 30. 
august 2013 

SAG-2013-00813 akp 

 

Indstilling 

Vedlagte referat indstilles til godkendelse. 

 

Beslutning 

Referatet blev godkendt.   

 

Eske orienterede under punktet om: 

• Lovprogrammet. Programmet udtrykker, hvad der er aftalt politisk. 

Fx bør det bemærkes, at Lov om offentlige veje ikke er nævnt.  

• Affaldsressourcestrategien. Det er lykkedes at få politikken delt op i 

2 spor, hhv. genanvendelse og. affaldsforbrænding. Udtrykte usikker 

i forhold til, hvad en yderligere genanvendelse af husholdningsaffald 

kan bibringe, idet der allerede nu sorteres efter alle kunstens regler 

på det, som bliver afleveret på genbrugsstationer. Dertil kommer 

vanskeligheder ved at finde anvendelse for frasorterede fraktioner. 

Hvem vil fx bruge genbrugsplast? I ressourcestrategien skal der sta-

dig brændes meget i 2025 målt i tons. Dertil kommer, at det bliver 

en udfordring at få et entydigt statistisk grundlag at arbejde og eva-

luere ud fra. I forhold til forbrændingssporet er KL´s politik fortsat, 

at affaldsforbrændingsanlæg kan udfases i takt med, at de er afskre-

vet. Da der blev gennemført liberalisering på el-området blev aftalt 

tilskud i en 20-årig periode. Kammeradvokaten ser i øjeblikket på, 

om sådanne tilskud kan finansieres via affaldsgebyret. 
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2. Temadrøftelser 

 

 

2.1. Temadrøftelser 2014 

SAG-2013-00813 akp 

 

Indstilling 

Listen over planlagte temadrøftelser for 2014 tiltrædes 

 

Beslutning 

Udvalget ønskede temadrøftelserne gennemført og forberedt lidt mere 

offensivt og lovede, at faggrupperne ville spille aktivt med via grundig 

forberedelse i faggrupperne. Den foreliggende liste blev tiltrådt som en 

bruttoliste, der tages med til hvert møde med henblik på endelig fastlæg-

gelse af næste mødes temadrøftelse(r) 

 

Det blev besluttet, at vandsektorloven skal på i december 2013. Med i 

temadrøftelsen skal være procesovervejelser – hvordan kan vi skabe 

alliancer, og hvordan kan vi lobbye i forhold til kommunale synspunkter. 

Hvilke hovedsynspunkter skal fremføres, og hvilken model ønsker vi at 

fremme. Fx bør der i forberedelse af temadrøftelsen blive set på, om tak-

sterne som forudsat er faldet. Erfaringerne fra netop afholdte Vandtek-

nologiske Døgn viste, at alle parter involverede i vandselskabernes virke 

var utilfredse med den eksisterende model. 

 

Claus (Århus Kommune) nævnte, at der er skabt et innovationsmiljø 

mellem Århus Vand og universiteter mv. – Århus Vand bliver brugt som 

inspirator til at finde frem til der, hvor der allerede er fundet innovative 

løsninger – eller der, hvor der er brug for innovation. Det kan åbne op 

for at udvikle noget, der kan skabe eksport. 

 

2.2. Temadrøftelse: Udvikling i lokal balance – udbaniseringens udfor-
dringer 

SAG-2013-04769 nsv 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalget i en første drøftelse af temaet, bidrager med 

synspunkter og indfaldsvinkler. Drøftelsen kan ske med udgangspunkt i 

følgende emner: 

• Hvordan kommer den skitserede udvikling til udtryk, der hvor den 

findes? 
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• Hvordan kan vi støtte udvikling og vækst i yderområderne på trods af 

affolkning, faldende skattegrundlag og nedlagte traditionelle erhverv - 

nationalt og lokalt? 

• Hvad kan kommunerne selv gøre, alene eller i samarbejde, med afsæt 

i de opgaver og beføjelser kommunerne har? 

• Hvordan kan de naturlige rammebetingelser, kulturhistorien, kultur- 

og naturressourcer lokalt engagement koblet med politisk lederskab 

gøres til attraktive værdier og aktiver til gavn for lokale borgere, 

fremtidig bosætning, erhvervsudviklingen og besøgende? 

 

Beslutning 

Eske oplyste, at emnet er til debat i KL, og bliver et emne på det kom-

mende Kommunalpolitiske Topmøde. Han oplyste videre, at der arbej-

des på en række analyser, der skal danne grundlag for drøftelserne på 

topmødet. Ved analyserne er det vigtigt, ikke kun at se på nettoflytte-

mønsteret – men også brutto – det kan betyde noget for indbyggersam-

mensætningen. 

 

Der blev givet følgende input: 

• Vi skal ikke lande i det skæve Danmark eller i en konflikt mellem by og 

land 

• Visionen må være: Der skal være gode levevilkår i hele Danmark.  

• Færøerne har gjort en stor indsats – men det har kostet at etablere tun-

neller til selv de mindste bygder 

• Det er en svær opgave 

• Hovedstadsområdets kommuner må fx nødvendigvis definere sig i for-

hold til Hovedsstaden og det arbejdsmarked, der er der. Interessant om 

vi på den nationale bane kan få påvirkningen fra København og det 

københavnske jobmarked til at blive drevet længere ud i landet. Bør 

indgå i landsplandirektivet som en hensigtserklæring, men der er brug 

for også at se på økonomi og andre strukturer 

• Der blev henvist til Fynsprojektet, hvor man ser ud over kommune-

grænserne. En del af løsningen er at gøre infrastrukturen og dermed 

fremkommeligheden god i et større opland 

• Man må se på de samlede arbejdskraftsoplande, der følger andre græn-

ser end regionsgrænser – det kræver et gevaldigt løft i motorvejssyste-

mer og kollektiv trafik. Tankegangen indgår i arbejdet med strategisk 

byledelse 

• Der er en voksende tendens til, at kommunerne ikke bekæmper hinan-

den i forhold til at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder. Fx 

tales om forretningsregion Midt, fordi arbejdskraften i Århus også hen-

tes i fx Silkeborg Kommune og andre oplandskommuner  
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• Der skal fokus på den planmæssige tilgang – der skal være fælles red-

skaber til at lave ordentlig afvikling af landsbyer 

• Den digitale infrastruktur – er en vigtig faktor  

• Nedrivningspuljer vigtige 

• Kunne man forestille sig, at boligejere skulle betale til et lille beløb – li-

gesom stormflodserstatning, og at disse penge blev brugt til nedriv-

ning, eller andre formål, der er nødvendige for at skabe mere balance.  

 

2.3. Huller i bredbånds- og mobildækning 

SAG-2013-05472 mih 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives input til, hvilke primære hensyn KL skal lægge 

vægt på i sine ønsker og krav til at sikre den digitale infrastruktur.  

 

Beslutning 

Udvalget fandt, at der skulle fastholdes pres på og laves alliancer i for-

hold til at sikre bredbånds- og mobilforbindelser overalt i Danmark. Sta-

ten har et ansvar, og der skal findes en eller anden solidarisk model til at 

betale for etableringen af bredbånd- og mobildækningen. Man kan ikke 

drive erhverv uden mobil og bredbåndsforbindelse. 

Der blev henvist til, at Frederiksberg Kommune har et kommunalt net, 

der kan give wifi-adgang. Statsforvaltningen har i 2009 udtalt, at kom-

munen ikke må stille Wii-adgangen generelt til rådighed for borgerne.  

 

En mulighed i landdistrikterne kunne måske være, at stille en låneord-

ning til rådighed for borger/virksomhed, der ikke har råd til at tilslutte 

sig til et fibernet. 

 

Endelig blev der stillet spørgsmål ved, om vi har råd til, at hver udbyder 

har sit net. Kan vi fastholde konkurrencen ved færre udbydere? 
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3. Behandlingssager - Energi- og forsynings-
politik 

 

 

3.1. Status på evaluering af vandsektorloven 

SAG-2013-03710 btt 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der gives eventuelle input til den videre proces.  

 

Beslutning 

Bjarke oplyste, at  

• KL sammen med repræsentanter for KTC´s faggrupper netop har 

deltaget i et Deloitte interview om vandsektorloven. Fokus har bla. 

været at få italesat, at kommunerne får det til at fungere (hvilket 

fremgår af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse)- men at det 

ikke fjerner problemet med, at kommunerne ikke har redskaber til at 

få den kommunale spildvandsplan gennemført. 

• Deloitte forventes at komme med anbefalinger om fremadrettede 

principper for vandsektoren 

• Den endelige rapport forventes afleveret til Naturstyrelsen i begyn-

delsen af november, hvorefter der kører en intern proces i styregrup-

pen for evalueringen af vandsektorloven – med deltagelse af Finans-

ministeriet, Miljøministeriet mv.  

• Det er usikkert, hvornår rapporten offentliggøres og dermed usikkert, 

hvornår følgegruppen, som KL er medlem af, får rapporten.  

 

Udvalget fandt: 

• Der skal fokus på, at der ikke leveres de lavere vandpriser som forud-

sat – altså er modellen i vandforsyningsloven ikke den rigtige.  Alle 

partier (undtagen RV) har i Folketinget stemt for Vandsektorloven 

under forudsætning af lavere priser til forbrugerne  

• Alliancemodeller i forhold til DANVA mfl. skal undersøges 

• Der skal være redskaber til at sikre, at forsyningsselskaber følger 

kommunens planlægning, eller alternativt skal rollefordelingen mel-

lem kommuner og forsyningsselskaberne fastlægges nærmere 

• At KTC´s formandskab søger foretræde for Deloittes projektgruppe 

(referent: Deloitte har efterfølgende afvist at mødes i sagen, da der al-

lerede var afholdt interview med KL/KTC, og da tiden var knap i 

forhold til afleveringsfrist) 

• At KL bør overveje at gennemføre en egen spørgeskemaundersøgelse 
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• At der kan være et problem i, at det er driften i vandforsyningssel-

skaberne, der bliver effektiviseret, mens de store anlægsprojekter er 

uden kraftig nok økonomisk styring, fordi anlægsdelen bliver god-

skrevet. 
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4. Behandlingssager - Planlægning og natur-
beskyttelse 

 

 

4.1. Håndtering af ønsker om forbedret afvanding 

SAG-2013-00783 npj 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til drøftelse. 

 

Beslutning 

Eske henviste til de forenklingsinitiativer, som KL har forhandlet med 

staten - i forlængelse af evalueringen af kommunalreformen. Målet var at 

pege på statslige og kommunale forenklinger. Her figurerede et forslag 

om, at kommunerne kunne få adgang til at omklassificere fra offentligt 

til privat vandløb.  

 

Udvalget fandt, at kommunerne i dag vedligeholder en del private vand-

løb, og at der bør gøres en aktiv indsats for at ophøre hermed. 
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5. Behandlingssager - Miljøpolit ik 

 

Ingen sager under dette punkt. 
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6. Behandlingssager - Bolig-, byfornyelse- og 
byggepolit ik 

 

Ingen sager under dette punkt. 
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7. Behandlingssager - Vej- og trafikpolit ik 

 

Ingen sager under dette punkt. 
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8. Behandlingssager - Øvrige sager 

 

 

8.1. Bølgeplansinitiativer vedr. affaldsområdet, råden over vej, gravetil-
ladelser samt parkering 

SAG-2013-06233 nis 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, om der er andre emner hvor obligato-

risk selvbetjening vil være relevant (for bølge 4), og giver eventuelle 

kommentarer til det arbejde, der pågår i forhold til affaldsområde, råden 

over vej, gravetilladelser samt parkering. 

 

Beslutning 

Det blev aftalt, at KTC-faggruppen for digital forvaltning bliver spurgt, 

om de har input. 

 

Det er erfaringsmæssigt svært at nå mere end 30-40 % brugere på en fri-

villig digital kanal. Derfor er det vigtigt, at der i fælleskab sker en mar-

kedsføringsindsats for at komme op på de brugermål, der er forudsat i 

bølge tre. 

 

Der blev henvist til eksempler, hvor man har givet borgere mulighed for 

at skrive direkte ind i høringsdokumenter (lokalplaner – affaldsplan fx) - 

Umiddelbart er erfaringerne, at der bliver for meget redigeringsarbejde 

uden at værdien af høring og lokalinddragelse forbedres. 

 

8.2 Midtvejsevaluering af den fælleskommunale digitale strategi 

SAG-2013-06306 akp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Teknikerkontaktudvalget drøfter de beskrevne temaer 

og spørgsmål vedr. midtvejsevalueringen. 

 

Beslutning 

Under overskriften – digitalisering er relevant og nødvendig - gav udval-

get følgende bidrag til midtvejsevalueringen: 

• Det er rigtigt godt at lave nogle bølger, så vi kan gå i fællestakt. Sta-

digvæk har vi klassiske problemer med at regne gevinsterne ud. Sådan 

en evaluering kunne godt stå lidt stærkere, så vi hurtigere fik fokus på 

evalueringsmål og dermed refleksion på effektiviseringssiden  



Teknikerkontaktudvalget  | 10-10-2013 

 SIDE  |  17 

• Der er ikke stor variation i at komme med i digitaliseringsløsningerne 

kommunerne i mellem, men der er nogle grundlæggende forudsæt-

ninger, der ikke er til stede alle steder - blandt andet bredbånd. Effek-

tiviseringspotentialer hænger ikke altid sammen med virkeligheden, 

det er ikke altid økonomiske gevinster, der er vigtige. Det kan også 

være et kvalitetsløft, der udgør gevinsterne 

• Vi skal tænke i vores italesættelse – vi skal ikke høste gevinster men 

ændre arbejdsgange, så vi kan levere god betjening til borgenre – vi 

skal lave gode arbejdspladser til vores medarbejdere 

• Gevinstberegninger er en murbrækker til at vi kan komme videre 

(grunddataprogrammet som eksempel). Business case kan også være 

en åbning til at komme i gang. Men vi har brug for, at businesscasen 

bliver gennemgået, så den er virkelighedstro. Det skal gøres tydelige-

re, hvad der er grundlag for business casen 

• Oplever at det er de samme kommuner, der trækker læsset. Der skal 

tænkes i, hvordan vi får alle kommuner til at være engagerede.  
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9. Orienteringssager - Energi og forsynings-
politik 

 

 

9.1. Koordineret kapacitetstilpasning af affaldsforbrænding – status  

SAG-2013-01843 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

9.2. Høringssvar om forsyningssikkerhedsafgift  

SAG-2013-06010 ach 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

  

9.3. Grønbog om plastaffald i miljøet 

SAG-2013-05615 adn/ach/oci  

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning.  

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

  

9.4. Solceller på kommunale bygninger 

SAG-2013-00150 BRH 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til orientering. 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 10-10-2013 

 SIDE  |  19 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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10. Orienteringssager - Planlægning og natur-
beskyttelse 

 

 

10.1. Høring af Landsplanredegørelse 2013 

SAG-2013-05146 CRO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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11. Orienteringssager – Miljøpolit ik 

 

 

11.1. Høringssvar om revision af spildevandsbekendtgørelsen 

SAG-2013-05150 btt 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning.  

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

  

11.2. Høringssvar bekendtgørelse om standardvilkår for miljøgodken-
delser  

SAG-2013-04831 btt 

 

Indstilling 

Det indstilles, at høringssvaret tages til efterretning.  

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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12. Orienteringssager - Bolig-, byfornyelses- 
og byggepolitik 

 

Ingen sager under dette punkt. 
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13. Orienteringssager - Vej-, trafik- og trans-
portpolitik 

 

Ingen sager under dette punkt. 
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14. Orienteringssager - Øvrige sager 

 

 

14.1. Strukturanalyse af redningsberedskabet forsinkes  

SAG-2013-01438 ach 

 

Indstilling 

Sagen indstilles til forventet efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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15. Eventuelt 

 

Ingen sager under dette punkt. 

 



Teknikerkontaktudvalget  | 10-10-2013 

 SIDE  |  26 

16. Lukkede sager 

 

Ingen sager under dette punkt. 
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1. Sammenfatning 

KL har ønsket en evaluering af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og 

handlingsplan for at styrke den fremadrettede indsats på disse områder. Devoteam 

har gennemført evalueringen for KL.  

 

Devoteam har tilrettelagt evalueringen som en kombination af et e-survey til alle 

kommuner og kvalitative interviews med 30 udvalgte interviewpersoner. Hertil 

kommer, at KL har gennemført temadrøftelser i KL´s kontaktudvalg ud fra en til-

svarende spørgeramme. Rapporten har været drøftet med en arbejdsgruppe i KL 

med udviklings- og forhandlingschef Ralf Klitgaard Jensen som formand. 

 

Strategien og handlingsplanen har givet merværdi 

Evalueringen viser, at den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlings-

plan har givet et stærkere fokus på digitalisering – det angiver 90 procent af re-

spondenterne i e-surveyet har været tilfældet i høj grad eller i nogen grad. Strate-

gien og handlingsplanen har givet merværdi for kommunerne (80 procent). Der er 

ikke regionale forskelle i disse vurderinger. 

 

Som en kommunaldirektør udtrykker det i et af interviewene: 

”Den [handlingsplanen] har sendt et klart budskab om, at nu står vi sammen.” 

 

Og en anden kommunaldirektør er enig: 

”Det er selvforstærkende, at det er samme grundlag, der diskuteres i de 98 kom-

muner.” 

 

Eller, som en fagdirektør udtrykker det: 

”Det har givet kommunerne et ståsted. Ellers ville vi have haft et væsentligt mere 

defensivt udgangspunkt… Kommunerne kan ikke længere bare stå af.” 

 

Strategien og handlingsplanen har også givet udfordringer 

Interviewpersonerne og respondenterne peger på, at strategien og handlingsplanen 

har givet en række udfordringer.  

 

Udfordringerne er dels, at det har krævet en ekstra indsats at arbejde med strategi-

en og handlingsplanen. Det handler bl.a. om ekstra ressourcer og nye digitale 

kompetencer. 
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Hertil kommer, at det har været en udfordring at arbejde med business cases, her-

under at sikre sammenhæng mellem den nationale og den lokale business case, og 

at realisere gevinsterne. 

 

De adspurgte direktører og it-/digitaliseringschefer peger på, at erfaringsudveks-

ling om gode cases og mere præcise business cases kan afhjælpe nogle af udfor-

dringerne. 

 

Og så angiver flere af de adspurgte, at der skal følges op på digitaliseringsstrate-

gien og handlingsplanen: 

”Det skal holdes ved lige… vi skal blive ved med at tale om det. Gentagelse, gen-

tagelse, gentagelse af historien om det fælles fodslag.” 

 

Strategi og handlingsplan har påvirket kommunernes strategier og sat dags-

ordenen 

En meget stor del af repræsentanterne for kommunerne angiver, at den fælles-

kommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan har påvirket deres egne stra-

tegier og planer. Således vurderer ca. 90 pct. af respondenterne, at det i høj grad 

eller i nogen grad er tilfældet. 

 

Mere end 80 pct. af de digitaliseringschefer og ca. 70 pct. af de direktører, som 

har besvaret surveyet, vurderer, at KL og kommunerne har været dagsordensæt-

tende for digitaliseringen i kraft af den fælleskommunale strategi og handlings-

plan. Det gælder særligt områderne ”digital borgerbetjening” og ”sammenhæn-

gende it og konkurrence”: 

 

Illustration: På hvilke områder har KL og kommunerne været dagsordensættende? 
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Involvering og indhold 

Knap 80 af de mindre kommuner og ca. 90 pct. af de mellemstore og store kom-

muner har involveret sig i strategien og handlingsplanen ifølge respondenterne. 

Det er især de store kommuner, der ønsker at involvere sig fremover, mens mel-

lemstore og mindre kommuner i højere grad er i tvivl. Interviewpersonerne peger 

på, at det giver større viden om og større ejerskab til de fælles løsninger at invol-

vere sig i arbejdet. 

 

Langt de fleste respondenter (80 pct.) i surveyet angiver, at den overordnede prio-

ritering i høj grad eller i nogen grad har været rigtig.  

 

Kommunikation 

Ca. 3 ud af 4 respondenter vurderer, at KL’s kommunikation med kommunerne i 

høj grad eller i nogen grad har været tilstrækkelig. Lidt flere digitaliseringschefer 

end direktører vurderer, at kommunikationen i høj grad eller i nogen grad har væ-

ret tilstrækkelig. 

 

Repræsentanterne for kommunerne foreslår, at kommunikationen kan forbedres 

ved maksimal gennemsigtighed og transparens, fx ved at styregruppereferater og 

lignende lægges på KL’s hjemmeside. KL kan med fordel bruge de eksisterende 

fora, fx i regi af KKR.  

 

Andre ønsker er, at KL skaber case-samlinger med gode eksempler på digitalise-

ring i praksis, samt at KL faciliterer (regionale) erfa-grupper eller læringsnetværk. 

 

Gevinstrealisering 

Det er en udbredt opfattelse blandt såvel interviewpersoner som respondenter i 

surveyet, at det er vigtigt, at forudsætningerne for gevinstrealisering, herunder da-

ta til business casen, bliver så realistiske som muligt. 

 

Kommunerne ønsker at være inddraget i dette arbejde, så gevinsterne identificeres 

i samarbejde med kommunerne. Og det skal ske på en måde så alle typer af kom-

muner – mindre, mellemstore og store kommuner – har mulighed for at være in-

volveret.  

 

En del mindre og mellemstore kommuner ønsker, at KL er så konkret som mulig i 

sine anbefalinger, og at KL tilvejebringer retningslinjer for, hvordan kommunerne 

skal håndtere gevinstrealisering i praksis. 

 



 M i d t v e j s e v a l u e r i n g  a f  d e n  f æ l l e s k o m m u n a l e  d i g i t a l i s e r i n g s -

s t r a t e g i  o g  h a n d l i n g s p l a n  

 

 

# 1 7 4 3 3 8  

 

 5  

 

Ønsker til en fremtidig strategi og handlingsplan 

Nogle af interviewpersonerne vurderer, at den eksisterende strategi og handlings-

plan er blevet til ved at samle en række eksisterende initiativer i kommunerne i 

højere grad end ved at definere, hvilke projekter der skulle til for at nå et langsig-

tet strategisk mål. De ønsker derfor, at den næste strategi skal sætte en mere visi-

onær retning. Eksempler, som interviewpersonerne har peget på, er bl.a. en lands-

dækkende infrastruktur, at KL og kommunerne går forrest i at teste, om ikke alle 

data kan lægges ”i skyen”, samt fælles regional it-drift. 

 

Andre elementer i en ny strategi og handlingsplan kunne være: 

 Mobility og apps. Både medarbejdere og borgerne skal kunne være fuldt 

mobile. 

 Fortsat fokus på selvbetjening. Bedre integration til fagsystemer. 

 Digitalisering af velfærdsområderne. 

 Tværgående initiativer, særligt på sundhedsområdet. 

 Standarder for data. 

 

Om indholdet i en ny strategi siger interviewpersonerne bl.a.: 

 

”Vi skal tænke over, hvilken teknologi vi skal lave en plan for. Der har været fo-

kus på den borgerrettede teknologi, og på at få borgerne til at selvbetjene sig. 

Hvor ligger gevinsterne i næste bølge af teknologi? ... Der skal være en forret-

ningsstrategi for at udnytte disse nye teknologiske muligheder.” 

 

”Den gamle strategi havde fokus på administration. Vi har brug for at bevæge os 

over i de store velfærdsområder.” 
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2. Indledning 

KL’s bestyrelse har vedtaget en ambitiøs fælleskommunal digitaliseringsstrategi 

med tilhørende handlingsplan, der gælder for perioden 2011-2015. KL har ønsket 

at midtvejsevaluere den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 

for at optimere indsatsen i den anden halvdel af handlingsplanens levetid samt for 

at forberede indsatsen for den fælleskommunale digitalisering efter 2015. 

 

KL har bedt Devoteam Consulting gennemføre evalueringen for at sikre en uvil-

dig evaluering. 

 

Denne rapport udgør Devoteams samlede afrapportering til KL. 

 

I det næste afsnit 2.1 gennemgås metoden bag evalueringen. Kapitel 3 indeholder 

evalueringens resultater. Spørgerammen for kvalitative interviews er gengivet i 

bilag 1, mens rammen for e-surveyet er gengivet i bilag 2. 

 

2.1. Metode 

Devoteam har tilrettelagt evalueringen som en kombination af et e-survey til alle 

kommuner og kvalitative interviews med 30 udvalgte interviewpersoner. Hertil 

kommer, at KL har gennemført temadrøftelser i KL´s kontaktudvalg ud fra en til-

svarende spørgeramme. 

 

2.1.1. E-survey til alle kommuner 

E-surveyet er sendt til både en digitaliserings-/it-chef og en direktør i hver kom-

mune.
1
 Alle kommuner har således haft mulighed for at tilkendegive deres me-

ning om strategien og handlingsplanen ud fra såvel en digitaliseringsmæssig såvel 

som en forretningsmæssig vinkel.  

 

E-surveyet er overvejende sendt til personer, der ikke har særlig tilknytning til 

KL, fx ved at være medlemmer af KL’s kontaktudvalg etc. Netop kontaktudval-

gene er i øvrigt inddraget på anden vis, jf. afsnit 2.1.3. 

 

E-surveyet har dels bestået af en række faste spørgsmål, dels nogle muligheder for 

i fritekst at komme med anbefalinger mv. Spørgsmålene har vedrørt den overord-

nede effekt af strategien og handlingsplanen, kommunens involvering i strategi-

                                                 
1
 Da Københavns Kommune har flere digitaliseringschefer, er e-surveyet her sendt til alle. 
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arbejdet, indholdet i handlingsplanen, kommunikationen, samt ikke mindst de 

fremadrettede anbefalinger. 

 

Ud af de 204 mulige survey-respondenter har 121 besvaret e-surveyet svarende til 

svarprocent på 59%. For direktørgruppen er svarprocenten 62%, og for it- og digi-

taliseringschefer er svarprocenten 57%. I alt har 83 ud af 98 kommuner helt eller 

delvist besvaret surveyet, svarende til 85 pct. af alle kommuner. I 34 kommuner 

har mere end en person udfyldt spørgeskemaet. 

 

E-surveyet giver således et godt grundlag for at kunne udtale sig om det samlede 

billede blandt alle kommunerne. 

 

En mindre gruppe på i alt 22 respondenter har kun udfyldt surveyet delvist. Disse 

besvarelser indgår i undersøgelsen og er således en del af de 121, der har udfyldt 

spørgeskemaet. Det fremgår af figurer og tabeller i teksten, hvor mange der har 

besvaret hvert spørgsmål (kaldet n).  

 

Tabel 1: Antal besvarelser fordelt efter faggruppe   

 Fuldt 

besvaret 

Delvist 

besvaret 

Total Antal 

spurgt 

Svar-

procent 

It- og digitaliseringschefer 53 7 60 106 57 

Direktører, heraf: 46 15 61 98 62 

Kommunaldirektører 12    

Social-, sundheds- og ar-

bejdsmarkedsdirektører 

8    

Teknik- og miljødirektører 11    

Børne- og kulturdirektører 11    

Økonomidirektører 9    

Anden stilling 1) 10    

Total 99 22 121 204 59 

1) Anden stilling dækker vicekommunaldirektører og diverse fagchefer. 

 

Tabel 2: Antal besvarelser fordelt efter antal svar 

Kommuner med ét svar 49 

Kommuner med mere end ét svar 34 

Total 83 

 

E-surveyet er gengivet som bilag 1. 
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2.1.2. Kvalitative interviews 

Evalueringen har omfattet kvalitative interviews med i alt 30 udvalgte interview-

personer fordelt på kommunaldirektører, social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdi-

rektører, teknik- og miljødirektører, børne- og kulturdirektører, økonomidirektø-

rer, samt it- og digitaliseringschefer, jf. tabel 3.  

 

Tabel 3: oversigt over interviewpersonerne fordelt på rolle 

Kommunaldirektører 7 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektører 4 

Teknik- og miljødirektører 5 

Børne- og kulturdirektører 4 

Økonomidirektører 5 

It- og digitaliseringschefer 5 

Interviewpersoner i alt 30 

Note 1: I to tilfælde er interviewene gennemført med fagchefer lige under direktørniveau inden for 

det pågældende område.  

Note 2: Kommunernes opdeling af direktørområder svarer ikke fuldstændig til opdelingen i tabel 

1. Fx har nogle økonomidirektører også fagansvar. 

Note 3: Af de 30 interviewpersoner kommer to fra samme kommune, dvs. at interviewpersonerne 

kommer fra 29 forskellige kommuner. 

 

Interviewpersonerne er direktører og digitaliserings- og it-chefer fra henholdsvis 

store, mellemstore og små kommuner og repræsenterer i øvrigt kommuner fra alle 

landsdele. Størstedelen af interviewpersonerne har ikke særlig tilknytning til KL, 

fx i form af medlemskab af KL’s faglige kontaktudvalg. Dog er alle medlemmer-

ne af Det Kommunale Digitaliseringsråd, samt et enkelt medlem af it-

kontaktudvalget blevet interviewet også. 

 

Interviewpersonerne er udvalgt på en måde, der sikrer, at alle forvaltningsområ-

derne i kommunerne har været repræsenteret. 

 

Interviewene har fulgt samme skabelon som e-surveyet. I sagens natur har der væ-

ret langt bedre mulighed for kvalitative vurderinger.  

 

Spørgerammen for de kvalitative interviews er gengivet som bilag 2. 

 

2.1.3. KL-evaluering i kontaktudvalgene  

Udover e-survey og kvalitative interviews har evalueringen også omfattet input 

fra KL’s kontaktudvalg, områdekoordineringsfora (etableret som led i handlings-
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planens governance) samt Det Kommunale Digitaliseringsråd. KL har på møder i 

disse fora gennemført en temadrøftelse af strategien og handlingsplanen med ud-

gangspunkt i den samme spørgeramme, som Devoteam har brugt i de kvalitative 

interviews. Devoteam har modtaget referater fra drøftelserne og har brugt dem til 

at perspektivere evalueringen. Når drøftelserne fra kontaktudvalgene er refereret, 

fremgår det eksplicit. 
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3. Resultater 

Dette kapitel gengiver resultaterne fra evalueringen af den fælleskommunale digi-

taliseringsstrategi og handlingsplan (herefter: strategien og handlingsplanen). 

Evalueringen har – i såvel survey, interviews som i drøftelserne i KL’s kontakt-

udvalg mv. – taget udgangspunkt i fem temaer: 

 

 Den overordnede effekt af strategien og handlingsplanen 

 Kommunens involvering i arbejdet med handlingsplanen 

 Indholdet i handlingsplanen 

 Kommunikationen 

 Ønsker til en eventuel fremtidig (efter 2015) strategi og handlingsplan 

 

Om fortolkning af resultaterne 

Nærværende analyse er en evaluering af den fælleskommunale strategi og hand-

lingsplan. Imidlertid kan det være vanskeligt for nogle af respondenterne at af-

grænse strategien og handlingsplanen fra andre sammenhænge. Fx indgår projek-

tet om monopolbruddet både i ”sammenhængende it og konkurrence”, som er et 

spor i handlingsplanen, og i KOMBITs projektportefølje. Det kan betyde, at nogle 

respondenter i højere grad opfatter monopolbruddet som et KOMBIT-projekt 

(som det også er), end som et projekt i den fælleskommunale handlingsplan. 

 

Hertil kommer, at nogle af projekterne i den fælleskommunale handlingsplan også 

indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og/eller at en delmængde af 

dem er indgået i diverse forhandlinger med staten, fx i sammenhæng med de årli-

ge økonomiaftaler. Det kan ligeledes bevirke, at respondenterne er usikre på, om 

der primært er tale om et fælleskommunalt, fællesoffentligt eller statsligt initiativ. 

 

Det er derfor Devoteams vurdering, at evalueringen til dels også kan beskrives 

som en evaluering af KL’s og kommunernes rolle i den samlede digitalisering-

sindsats. Her har strategien og handlingsplanen i sagens natur været meget bety-

delige komponenter.  

 

Devoteam vurderer desuden, at evalueringen giver et ganske retvisende billede af 

kommunernes opfattelse af strategien og handlingsplanen og af KL´s og kommu-

nernes rolle i den samlede digitalisering. Dels fordi e-surveyet har givet svar fra 

respondenter i 83 ud af de 98 kommuner. Dels fordi Devoteam har gennemført 

kvalitative interview med 29, dvs. knap 1/3, af landets kommuner. Og endelig 
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fordi der generelt er meget god overensstemmelse mellem respondenternes svar i 

surveyet og interviewpersonernes svar i de kvalitative interviews. 

 

3.1 Den overordnede effekt af strategien og hand-

lingsplanen 

 

3.1.1. Stærkere fokus på digitalisering i de seneste år… 

De adspurgte repræsentanter for kommunerne er enige om, at de har fået et meget 

stærkere fokus på digitalisering i de senere år. Alle interviewpersonerne i de kva-

litative interviews er enige om det, og e-surveyet viser, at 98% mener, at det i høj 

grad eller i nogen grad er tilfældet.  

 

Interviewpersoner svarer kort og kontant på dette spørgsmål. Fx siger en direktør: 

 

”Ja, absolut. Det har vi på alle fronter.” 

 

3.1.2. … Dette skyldes i høj / i nogen grad strategien og hand-

lingsplanen 

Knap 90 pct. af respondenterne i surveyet angiver, at strategien og handlingspla-

nen i høj grad eller i nogen grad har været medvirkende til det stærkere fokus. It- 

og digitaliseringschefer angiver dette i lidt højere grad end direktører, jf. figur 1. 

Der er ikke regionale forskelle på disse svar. 

 

Figur 1: Fokus og merværdi, fordelt efter roller  

Note til figur: Besvarelse pr. faggruppe – IT-/Digitaliseringschefer n=60, Direktører n=61 
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En kommunaldirektør siger til spørgsmål om, hvorvidt den fælleskommunale stra-

tegi og handlingsplan har været medvirkende til at ændre fokus: 

 

”Det har den i høj grad. Primært ved, at alle fokuserer på det samme.” 

 

Til nuancerne i dét billede hører, at en mindre gruppe af kommuner i de kvalitati-

ve interviews angiver, at de selv i deres kommune havde forstærket fokus på digi-

talisering allerede inden den fælleskommunale strategi og handlingsplan. Dette 

gælder især større kommuner. 

 

En direktør siger således til spørgsmålet, om det stærkere fokus skyldes strategien 

og handlingsplanen: 

 

”Nej – der er ikke nogen direkte effekt fra strategien og handlingsplanen. Vi hav-

de igangsat alle initiativerne inden.” 

 

En anden mindre gruppe af interviewpersonerne fra store og mellemstore kom-

muner vurderer, at andre forhold eller aktører – fx egne strategier, den fællesof-

fentlige strategi, Digitaliseringsstyrelsen eller KOMBIT – har spillet en lige så 

stor eller større rolle.  

 

En kommunaldirektør siger: 

 

”Det er svært at afgøre, hvad der har været grunden til at ændre fokus – om det 

er kanalstrategier, kommunale strategier eller den fælleskommunale digitalise-

ringsstrategi og handlingsplan. En del af æren har den, men om det er 100 pct. 

eller 50 pct. er svært at sige.” 

 

En anden kommunaldirektør understreger, at en fælles strategi i sig selv indebærer 

et fælles, og dermed stærkere, fokus: 

 

”Før vi havde den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan, 

fulgte hver kommune sine individuelle digitaliseringsindsatser… her var det for-

skellige it-projekter, man satsede på. Nu er det mere ensrettet.” 

 

Og som et medlem af Det Kommunale Digitaliseringsråd konkluderede: 

 

”En af de største effekter er alt det andet. Hele miljøet og ambitionsniveauet der 

er blevet skabt.” 
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Der er en tendens til, at repræsentanter fra mellemstore kommuner i højere grad 

end repræsentanter fra store og mindre kommuner mener, at strategien og hand-

lingsplanen har været medvirkende til at ændre fokus, jf. figur 2. 

 

Figur 2: Fokus og merværdi, fordelt efter kommunestørrelse 

 
Note 1: Besvarelse fordelt efter kommunestørrelse. > 100.00 indbyggere = stor, 25.000-99.999: 

mellemstor, < 24.999= mindre.  

Note 2: N = 121, Stor n=15, Mellem n=40, Mindre n=66. 

 

3.1.3. Strategien og handlingsplanen har givet merværdi for de 

fleste 

Strategien og handlingsplanen har fokuseret kommunernes indsats. Det fremgår af 

surveyet, at mere end 80 pct. af respondenterne mener, at strategien og handlings-

planen har givet en merværdi set i forhold til en situation uden en fælleskommu-

nal strategi og handlingsplan, jf. figur 2 ovenfor. Dette gælder uanset kommune-

størrelsen og uanset geografisk beliggenhed. 

 

Langt de fleste interviewpersoner er enige om, at det giver en merværdi, at kom-

munerne ”går i takt”. Det giver større styrke i relationerne til staten og leverandø-

rerne. Som en kommunaldirektør udtrykker det: 

 

”Den [handlingsplanen] har sendt et klart budskab om, at nu står vi sammen.” 

 

Og en anden kommunaldirektør er enig: 
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”Det er selvforstærkende, at det er samme grundlag, der diskuteres i de 98 kom-

muner.” 

 

Eller, som en fagdirektør udtrykker det: 

 

”Det har givet kommunerne et ståsted. Ellers ville vi have haft et væsentligt mere 

defensivt udgangspunkt… Kommunerne kan ikke længere bare stå af.” 

 

Herudover er der enighed om, at strategien og handlingsplanen har udgjort en god 

tjekliste for digitaliseringsindsatsen. Dette gælder både mindre og større kommu-

ner. 

 

Enkelte interviewpersoner fra store og mellemstore kommuner angiver i de kvali-

tative interviews, at de ikke har haft selvstændig merværdi af strategien – primært 

fordi de allerede havde iværksat selvstændige initiativer svarende til handlings-

planens initiativer.  

 

3.1.4. Strategien og handlingsplanen har givet mange udfor-

dringer 

Flere respondenter og interviewpersoner anfører, at strategien og handlingsplanen 

er udtryk for top-down digitalisering. Det er derfor en udfordring at forankre initi-

ativerne lokalt.  

 

Hertil kommer, at initiativerne er forbundet med forventninger om besparelser. 

Som en kommunaldirektør udtrykker det:  

 

”Den fælleskommunale strategi forstærker fokus på de besparelser, som vi får 

proppet ned i halsen.” 

 

Andre beskriver det som henholdsvis interne og eksterne udfordringer: 

Internt forudsætter strategien og handlingsplanen, at organisationen skal tilpasses 

og arbejdsgange ændres. Eksternt forudsætter det, at kommunerne arbejder mere 

for fælles standarder.  

 

KL’s kontaktudvalg på social- og sundhedsområdet fremhæver implementeringen 

som den helt store udfordring. Dels det at afsætte ressourcer til implementeringen, 

dels det at sikre gevinstrealiseringen som en del af implementeringen i de enkelte 

kommuner.  
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I surveyet angiver respondenter typisk følgende udfordringer for deres kommune: 

 

 Ressourcer, herunder til implementering af initiativerne 

 Digital modenhed, herunder fagområdernes modenhed 

 Kompetenceudvikling, digital ledelse 

 Forankring og organisering internt 

 Vejledning af borgerne, herunder de digitalt svage borgere 

 

KL’s områdekoordineringsforum for beskæftigelsesområdet kredsede i sin tema-

drøftelse om strategien og handlingsplanen netop om nogle af disse temaer. En 

fagchef fra forummet siger således: 

 

Den store forskel [på om strategi og handlingsplan lykkes] går på, hvor foran-

dringsparate medarbejderne og lederne er.” 

 

I survey’et nævner respondenterne følgende forhold omkring økonomi, effekter 

og gevinstrealisering: 

 Den lokale business case og sammenhængen til den nationale 

 Gevinstrealisering 

 

Og følgende forhold vedrørende projekterne: 

 Tekniske udfordringer, brugervenlighed, snitflader 

 Projektforsinkelser 

 Inkonsistent navngivning og manglende sammenhæng mellem (samme) 

projekter under de forskellige strategier 

 Behov for større fokus på arkitektur mv. 

 

Det er typisk, at hver respondent fokuserer på en eller nogle få udfordringer. En-

kelte respondenter peger på en lang række. 

 

De udfordringer, der nævnes hyppigst i surveyet, er:  

 

Økonomi, ressourcer og besparelser: 26 gange 

Gevinstrealisering og business case: 8 gange 

Digital post og selvbetjening: 7 gange 
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3.1.4.1. Kommunernes forslag til at overvinde udfordringerne 

Respondenternes forslag afspejler i sagens natur deres forskellige bud på, hvad 

der er hovedudfordringerne. 

 

En gruppe af respondenter peger på behovet for flere landsdækkende it-løsninger. 

 

En anden gruppe peger på, at erfaringsudveksling om gode cases er en af vejene 

frem.  

 

En tredje gruppe betoner, at business casene skal være bedre og mere realistiske, 

og at projekterne og business casene skal kommunikeres ydmygt og præcist.  Et 

mere detaljeret forslag i denne gruppe af svar er, at estimaterne bag business case-

ne skal gøres kendt, og at business casene skal revideres ved projektændringer. 

 

En fjerde gruppe peger på andre typer af redskaber, fx til porteføljestyring, digital 

ledelse mv.  

 

KL’s kontaktudvalg på social- og sundhedsområdet peger i lighed med et par in-

terviewpersoner på, at fælles kampagner er et godt virkemiddel til at sikre udbre-

delse.  

 

En direktør peger på behovet for central opfølgning: 

 

”Delmålene skal der samles op på, for hvis der ikke sker noget, så kan sådan en 

strategi og handlingsplan gå kold. Den skal prikkes til med jævne mellemrum – 

KL skal høre kommunerne, hvor langt de er – de skal dog ikke overtage eller løfte 

pegefingre.” 

 

En direktørkollega er enig: 

 

”Det skal holdes ved lige… vi skal blive ved med at tale om det. Gentagelse, gen-

tagelse, gentagelse af historien om det fælles fodslag.” 

 

Andre mener, der skal prioriteres. Fx siger en digitaliseringschef: 

 

”Jeg synes [strategien og handlingsplanen] rammer lidt for bredt. De skal foku-

sere mere på dybde end bredde – gå mere ind i de enkelte områder og virkelig 

gennemarbejde det. Det er bedre at få hele løsninger end mange halve løsnin-

ger… skab successer ved at fokusere på færre ting.” 
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3.1.5. Kommunernes egne strategier og planer 

En meget stor del af kommunerne angiver, at den fælleskommunale digitalise-

ringsstrategi og handlingsplan har påvirket deres egne strategier og planer. Såle-

des vurderer ca. 90 pct. af respondenterne, at det i høj grad eller i nogen grad er 

tilfældet, jf. figur 3. 

 

Figur 3: Påvirkning af strategi, organisering og dagsorden 

 
Note til figur: N = 109, IT-/digitaliseringschefer: n=59, Direktører: n=60. 

 

Konkret angiver en gruppe af interviewpersonerne i de kvalitative interviews, at 

de ”kopierer” initiativerne fra handlingsplanerne. Det drejer sig primært – men 

ikke udelukkende – om mindre og mellemstore kommuner. 

 

En mindre gruppe af interviewpersoner angiver, at kommunen bruger den fælles-

kommunale strategi og handlingsplan som tjekliste for kommunes egen digitalise-

ring. 

 

Hertil kommer, at timingen fra strategien og handlingsplanen har påvirket kom-

munernes timing af initiativerne. 

 

En digitaliseringschef fra en større kommune trækker perspektivet i påvirkningen 

af kommunens egen strategi op: 

 

”Vi overvejer ikke at lave en strategi [i vores egen kommune], fordi vi blot vil føl-

ge den fælleskommunale og fællesoffentlige.” 

 

Og en direktør for en mellemstor kommune siger: 
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”Det har den jo nok [påvirket kommunens egne strategier og handlingsplaner]. 

Vi kopierer jo fra strategioplæg”. 

 

3.1.6. Kommunernes organisering  

To ud af tre respondenter i e-surveyet angiver, at strategien og handlingsplanen i 

høj grad eller i nogen grad har haft betydning for kommunens organisering, jf. fi-

gur 3. 

 

Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem strategien og planen, og så hvor-

dan det konkret påvirker kommunernes organisering. En del interviewpersoner 

angiver dog i interviewene, at strategien og planen har skubbet på kommunernes 

organisering. Fx ved at gå fra at have en it-chef til at have både en digitaliserings- 

og en it-chef. Eller ved at etablere en central enhed til at følge op på bl.a. strategi-

en og planen. 

 

I øvrigt angiver respondenterne fra 3 ud af 4 kommuner, at der i høj grad eller i 

nogen grad har været en tværgående forankring af deres arbejde med strategien og 

handlingsplanen fx i form af program-/og eller porteføljestyring i deres organise-

ring af digitaliseringen, jf. figur 4.  
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Figur 4: Tværgående forankring af strategi og handlingsplan 

 
Note: Fordelingen af svar på spørgsmålet om, hvorvidt respondenten er enig i, at der har været en 

tværgående forankring af den fælleskommunale strategi og handlingsplan. N=109. 

 

Det kan dog ikke dermed konkluderes, at det kun er strategien og handlingspla-

nen, der har ført til øget brug af program- og porteføljeledelse. Interviewpersoner-

ne angiver nemlig i stort omfang, at deres kommune enten var gået i gang med 

denne styring uafhængigt af strategien og handlingsplanen, eller at styringen også 

tager sigte på de fællesoffentlige strategier. 

 

3.1.7. KL og kommunerne har været dagsordensættende 

Mere end 80 pct. af digitaliseringscheferne og ca. 70 pct. af direktørerne vurderer, 

at KL og kommunerne har været dagsordensættende for digitaliseringen i kraft af 

den fælleskommunale strategi og handlingsplan.  

  

I de kvalitative interviews peger de respondenter, der ikke mener KL og kommu-

nerne har været særligt dagsordensættende, især på, at det er statslige aktører så-

som Digitaliseringsstyrelsen/Finansministeriet og/eller aktører som SKAT, der i 

højere grad sætter dagsordenen. 
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Respondenterne vurderer generelt, at det især er inden for digital borgerbetjening, 

at KL og kommunerne har været dagsordensættende. Ca. hver anden af respon-

denterne i e-surveyet vurderer, at dette har været tilfældet.  Det område, som re-

spondenterne vurderer næsthøjest, er sammenhængende it og konkurrence. Her 

siger godt hver fjerde i surveyet, at KL og kommunerne har været dagsordensæt-

tende, jf. figur 5. 

 

Figur 5: Dagsordensættende, fordelt på områder og rolle 

 
Note: Antal respondenter, der har angivet, at KL og kommunerne har været dagsordensættende på 

et givet område. Respondenterne har kunnet angive flere områder. N = 109. 

 

Digitaliseringscheferne og direktørerne er i store træk enige om, hvor KL og 

kommunerne har været dagsordensættende. Dog mener lidt større andel af digita-

liseringscheferne, at KL og kommunerne har sat dagsordenen inden for børne- og 

kulturområdet og inden for sammenhængende it og konkurrence, jf. figur 5. Dette 

kan hænge sammen med, at skoleområdet har været præget af en lidt teknisk be-

tonet infrastruktur-diskussion (hvilket netværk der skal til for at imødekomme de 

forretningsmæssige behov), samt at sammenhængende it og konkurrence i sagens 

natur er en it-disciplin.  

 

En gruppe af direktører, der i særlig grad er stolte af initiativerne på eget område, 

er de tekniske direktører, der har deltaget i de kvalitative interview: 

 

”Bygge og Miljø-løsningen har fået et væsentligt fokus, og er flagskibet på teknik- 

og miljøområdet. Både dansk byggeri og dansk industri forventer sig meget.” 
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3.2. Involvering mv. 

Blandt de kommuner, der har engageret sig i arbejdet med den fælleskommunale 

strategi og handlingsplan, er den vigtigste årsag hertil lysten til at have indflydelse 

ifølge interviewpersonerne. Nogle angiver, at det er en del af deres kultur at søge 

indflydelse og at bidrage, hvor de har mulighed for det. 

 

Mellem 80 og 90 pct. af kommunerne har i høj, nogen eller mindre grad involve-

ret sig i arbejdet med strategien og handlingsplanen ifølge respondenterne. Der er 

en sammenhæng mellem kommunestørrelse og graden af involvering, således at 

større kommuner involverer sig mere og er mere sikre på, at de ønsker at involve-

re sig fremover, jf. figur 6.  

  

Figur 6: Involvering 

 
Note 1: Kilde: E-survey. Størrelse er afgrænset, således at >100.000 = store, 25.00-99.999 = mel-

lemstore og <24.999= mindre kommuner. 

Note 2: ”I hvilken grad har din kommune…?” n for Stor = 15, Mellem = 37 og Mindre = 57. 

Note 3: ”I hvilken grad har de involveret…?” n for Stor = 2, Mellem = 8 og Mindre = 12. 

Note 4: ”Har du / din kommune ønsker…?” n for Stor = 15, Mellem = 37 og Mindre = 57. 

 

 

Blandt de kommuner, der kun har engageret sig i mindre grad eller slet ikke, an-

giver interviewpersonerne, at den væsentligste årsag er mangelen på ressourcer. 

 

Bland de kommuner, der har været involveret, angiver interviewpersonerne, at det 

giver større viden og større ejerskab til de fælles løsninger i kommunen. 



 M i d t v e j s e v a l u e r i n g  a f  d e n  f æ l l e s k o m m u n a l e  d i g i t a l i s e r i n g s -

s t r a t e g i  o g  h a n d l i n g s p l a n  

 

 

# 1 7 4 3 3 8  

 

 2 2  

 

 

Hertil kommer, som en direktør udtrykker det, at: 

 

”Det er sjovt, vi har en forpligtelse til det pga. vores størrelse, og så vil vi gerne 

være med til at sætte dagsordenen.” 

 

Langt hovedparten af interviewpersonerne angiver, at de ønsker at deltage i det 

fremadrettede arbejde.  

 

Politisk behandling 

Ca. halvdelen af repræsentanterne for kommunerne angiver i e-surveyet, at strate-

gien og/eller handlingsplanen har været genstand for politisk drøftelse. Denne an-

del er højest blandt repræsentanter for de mindre kommuner og lavest blandt re-

præsentanter for de store kommuner, jf. figur 7.  

 

Figur 7: Drøftelse i kommunalbestyrelsen 

 
Note: N = 107, n for Stor = 13, Mellem = 37 og Mindre = 57. 

 

Flere interviewpersonerne angiver i de kvalitative interviews, at strategien og 

handlingsplanen i sig selv kan ses som et administrativt anliggende, og at den po-

litiske drøftelse i deres kommuner primært finder sted, når det handler om konse-

kvenser for serviceniveauet affødt af projekter i handlingsplanen. 

 

3.3. Indholdet 

Langt de fleste (80 pct.) vurderer, at indholdet af strategien har været rigtigt, idet 

dog lidt flere digitaliseringschefer end direktører har denne opfattelse jf. figur 8a. 
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Figur 8a: Den overordnede prioritering, fordelt på roller 

 
Note: N = 105, n for IT-/Digitaliseringschefer = 57 og Direktører = 48. 

 

Mellemstore og mindre kommuner synes at være en anelse mere tilfredse med 

indholdet end store kommuner, jf. figur 8b. 

 

Figur 8b: Den overordnede prioritering, fordelt på kommunestørrelse 

 
Note: N = 105, n for Stor = 13, Mellem = 37 og Mindre = 55. 

 

3.4. Kommunikation 

Ca. 3 ud af 4 respondenter vurderer, at KL’s kommunikation med kommunerne i 

høj grad eller i nogen grad har været tilstrækkelig. Lidt flere digitaliseringschefer 
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end direktører vurderer, at kommunikationen i høj grad eller i nogen grad har væ-

ret tilstrækkelig, jf. figur 9a. 

 

Figur 9a: KL’s kommunikation, fordelt på roller 

 
Note: N = 103, n for IT-/Digitaliseringschefer = 57 og Direktører = 46. 

 

Der synes at være en tendens til, at store kommuner i mindre grad end de øvrige 

kommuner oplever, at kommunikationen har været tilstrækkelig, jf. figur 9b. 

 

Figur 9b: KL’s kommunikation, fordelt på kommunestørrelse 

 
Note: N = 103, n for Stor = 13, Mellem = 37 og Mindre = 53. 
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Forslag til forbedringer 

En række repræsentanter for kommuner angiver, at kommunikationen kan forbed-

res, hvis KL kommunikerer på en måde, så det er lettere for kommunerne at tage 

politiske drøftelser. 

 

En enkelt direktør peger på, at den nært forestående kommunikative opgave nu 

må være at få fat på ”driftscheferne” – fx de ledere, der har direkte personalean-

svar på de store velfærdsområder. Dette skal bl.a. ses i lyset af den nye fællesof-

fentlige strategi for digital velfærd. I forlængelse heraf er flere inde på, at kom-

munikationen skal målrettes de forskellige målgrupper.  

 

Flere interviewpersoner fremhæver, at det er en fordel med maksimal gennemsig-

tighed og transparens – fx ved at styregruppereferater og lignende lægges på KL’s 

hjemmeside. 

 

Flere peger på, at KL med fordel kan bruge de eksisterende fora, fx i regi af KKR. 

En del slår til lyd for regionale erfa-fora eller læringsnetværk med fokus på de 

gode cases. 

 

En gruppe af kommuner efterspørger flere skabeloner, fx for business cases.  

 

3.5. Gevinstrealisering 

Det er en udbredt opfattelse blandt såvel interviewpersoner som respondenter i 

surveyet, at det er vigtigt, at forudsætningerne for gevinstrealisering, fx i form af 

business casen, bliver så realistisk som muligt. 

 

Kommunerne ønsker at være inddraget i dette arbejde, så gevinsterne identificeres 

i samarbejde med kommunerne. Og det skal ske på en måde så alle typer af kom-

muner – mindre, mellemstore og store kommuner – er repræsenteret.  

 

En del mindre og mellemstore kommuner ønsker, at KL er så konkret som mulig i 

sine anbefalinger og gerne give retningslinjer for, hvordan kommunerne skal 

håndtere gevinstrealisering i praksis. En kommunaldirektør udtrykker det således: 

 

”Jo mere konkret, KL kan være i sine anbefalinger og anvisninger af, hvad det er, 

vi skal fokusere på, jo bedre. Den enkelte kommune skal ikke lave egne konstruk-

tioner. Der skal være klare anbefalinger og retningslinjer til håndteringen i prak-

sis.” 
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KL’s teknikker-kontaktudvalg påpeger, at ikke alt er økonomi. Et medlem siger 

således: 

 

”… det er ikke altid økonomiske gevinster, der er vigtige, det kan også være et 

kvalitetsløft, der udgør gevinsterne.” 

 

3.6. Ønsker til en fremtidig strategi og handlingsplan 

Interviewpersonerne ønsker til en fremtidig strategi og handlingsplan kan sam-

menfattes dels til et ønske om, at den næste strategi sætter en endnu mere visionær 

retning, dels til ønsker til indholdet i en ny strategi og handlingsplan. 

 

En enkelt kommunaldirektør stiller skarpt på processen for en eventuel kommen-

de ny strategi og handlingsplan: 

 

”Processen er den vigtigste del. Det er den, der løfter. Lad os lave en 2020-plan, 

gå i gang næste år og være færdige i 2015. Historikken fra sidste gang var, at de 

første bud var alt for lidt ambitiøse. Drøftelserne [i relevante fora] løftede det. Så 

processen gjorde, at alle vidste at de skulle lægge sig i selen. Det er vigtigt at ha-

ve fokus på processen.” 

 

Et par direktører nævner endvidere, at der skal være fokus på at påvirke de lov-

givningsmæssige rammer forud for den næste strategi. 

 

3.6.1. Endnu mere visionær strategi 

Nogle direktører er på forskelig vis inde på, at næste generation af den fælles-

kommunale digitaliseringsstrategi bør sætte en endnu mere visionær retning. Bag 

dette ønske ligger en vurdering af, at den eksisterende strategi og handlingsplan i 

høj grad har været udtryk for det muliges kunst, og er opstået ved at samle en 

række eksisterende initiativer i kommunerne i højere grad end ved at definere, 

hvilke projekter der skulle til for at nå et langsigtet strategisk mål.  

 

Handlingsplanen til en endnu mere visionær strategi består af de initiativer, som 

kan bringe kommunerne tættere på visionen. 

 

En direktør siger: 
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”Vi skal tænke over, hvilken teknologi vi skal lave en plan for. Der har været fo-

kus på den borgerrettede teknologi, og på at få borgerne til at selvbetjene sig. 

Hvor ligger gevinsterne i næste bølge af teknologi? ... Der skal være en forret-

ningsstrategi for at udnytte disse nye teknologiske muligheder.” 

 

Elementer i en mere visionær strategi kunne være en vision om 4G til alle borge-

re, som en interviewperson bruger som eksempel, eller et landsdækkende fibernet, 

som en anden peger på.  

 

Et medlem af KLs kontaktudvalg for arbejdsmarked, uddannelse og erhverv siger: 

 

”Hvis man skal have hele Danmark med, er man nødt til at skabe bedre bredbånd 

– hele vejen rundt. Flotte planer nytter ikke noget, hvis man ikke har adgang til 

nettet.” 

 

En kommunaldirektør beskriver det helt enkelt som: 

 

”Fastholde visionen om en god infrastruktur på de systemer, vi bruger.” 

 

Eksempler på andre elementer i en endnu mere visionær strategi, som interview-

personerne foreslår, er fælles it-drift regionalt, eller at KL og kommunerne går 

forrest i at teste, om ikke alle data ”kan lægges i skyen.”  

 

UDK og SKAT fremhæves i den forbindelse af flere interviewpersoner som ek-

sempler på ”radikal digitalisering”, som en ny strategi efter deres opfattelse gerne 

må indeholde. 

 

Et yderligere element kunne være større brug af landsdækkende løsninger, hvilket 

flere fremhæver. Et medlem af KLs kontaktudvalg for arbejdsmarked, uddannelse 

og erhverv siger: 

 

”På beskæftigelsesområdet kan det jo ikke passe, at man 98 steder skal tage stil-

ling til, hvilken platform man skal bruge. Hvis en platform er god, burde man 

bruge den samme platform. Det allervigtigste er at lave noget smart, og hvis det 

virker – hvorfor så ikke brede den smarte løsning ud?” 

 

Kommunerne er dog delt i dette spørgsmål. Især de kommuner – der ikke har op-

levet stor merværdi af den fælles handlingsplan, fordi de angiveligt har været i 

gang med alle initiativerne før handlingsplanen – anfører, at de ikke ønsker at bli-
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ve påduttet obligatoriske løsninger, som i deres optik risikerer at være ringere, end 

deres egne. 

 

En direktør formulerer et muligt kompromis: 

 

”Det skal være mindre frivilligt, om man vil deltage. Men kommunerne skal godt 

nok have gode argumenter for ikke at gå med.”  

 

3.6.2. Emner og indsatsområder 

I det følgende beskrives nogle af de emner og indsatsområder, som interviewper-

sonerne og respondenterne i survey’et har peget på til en eventuel ny strategi og 

handlingsplan. 

 

 Mobility og Apps 

Mobility og/eller Apps er det område, interviewpersonerne og respondenterne 

nævner hyppigst. Flere direktører og digitaliseringschefer fremhæver muligheder-

ne inden for mobility – altså at GPS og bærbar teknologi giver muligheder for, at 

borgere, virksomheder og medarbejdere kan arbejde uafhængigt af, hvor de op-

holder sig. Et eksempel på dette kunne være tilsynsløsninger, hvor geo-data bru-

ges til optimal ruteplanlægning, og hvor medarbejderne kan gennemføre tilsynet 

fuldt mobilt og dermed uafhængigt af et fysisk kontor. 

 

En digititaliseringschef siger således om ønsker til en fremtidig strategi og hand-

lingsplan:  

”Mobility. Det er som om, at det offentlige har sovet i timen her.” 

 

Og en direktør er enig: 

 

”Der er noget i forhold til social og sundhed, hvor vi ofte løber ind i praktiske 

problemstillinger med PDA og smartphone. Det, at tænke iPad, mobiler osv. ind i 

de fælles løsninger. Tænke mobility med ind. Håndholdt teknologi er i rivende ud-

vikling. Det er som om, vi fortsat tænker PC-baseret.” 

 

En del af dette aspekt er Apps, altså applikationer til mobile enheder. En direktør 

foreslår således:  

 

”En App Store til offentlige digitaliseringsløsninger, så alle kan konkurrere med 

deres egen lækre app, som man så kan købe ind til sin egen kommune”. 
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 Fortsat fokus på selvbetjening 

Flere kommuner nævner, at en ny strategi fortsat bør have fokus på selvbetjening, 

idet de vurderer, at potentialet endnu ikke er udtømt. En direktør siger: 

 

”Selvbetjeningsløsningerne skal hænge sammen med fagsystemerne, så det funge-

rer fuldautomatisk.” 

 

Hertil kommer, at et par direktører fremhæver, at der fortsat er udfordringer med 

de svage grupper i relation til selvbetjening. 

 

 Digitalisering af velfærdsområderne 

En række direktører peger på fortsat digitalisering af velfærdsområderne, herun-

der digitale læringsmidler i folkeskolen, fx ved at en ny strategi og handlingsplan 

udmønter den nye fællesoffentlige strategi for digital velfærd. Flere peger på læ-

ringselementer i folkeskolen som et selvstændigt område.  

 

En digitaliseringschef siger: 

 

”Den gamle strategi havde fokus på administration. Vi har brug for at bevæge os 

over i de store velfærdsområder. Den strategi, vi har nu, lægger ikke nok vægt på 

det, jf. Digital Velfærd. Men den – Digital Velfærd, altså – er ikke ambitiøs nok, 

når det kommer til handlinger. Den sætter retning og holdninger. Men når man 

ser på handlinger, så er den ikke ambitiøs nok.” 

 

Og en direktør siger kort og kontant: 

 

”De store velfærdsområder – det er der pengene ligger, og det er der, der er ge-

vinster.” 

 

 Tværgående initiativer, særligt på sundhedsområdet 

Flere direktører fremhæver, at den eksisterende strategi og handlingsplan i høj 

grad er sektoropdelt og fokuserer på kommunerne. Der mangler i deres vurdering 

initiativer, der dels går på tværs af sektorer, dels på tværs af myndigheder. Et ek-

sempel på dette kunne være initiativer på sundhedsområdet. 
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 Standarder for data 

Flere kommunaldirektører og en fagdirektør er inde på fælles normer og standar-

der for data. Både for formidlingen af data og for, hvordan de fødes. For mobil-

området, og for det tekniske område.  

 

En kommunaldirektør siger: 

 

”Arkitektur og standarder – den diskussion kommer til at genopstå. Det skal med 

i en ny strategi.” 
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November 2013
Afrapportering Bestyrelsen 

Projekt 

nr.

Navn på projekt Samlet vurdering KOMBIT's involvering Er det et fællesoffentligt 

projekt?

Bemærkninger om projektet

1.1 Obligatorisk digital service

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Ja

1.2 Effektiv digital selvbetjening

(Grøn)

KOMBIT er projektleder 

nu

Nej

1.3a Delprojekt: Digitale ambassadører

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Nej

1.3b Delprojekt: Kanalstrategi

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Nej

Projektet indstilles afsluttet, jf. det vedlagte slutevalueringsdokument.

1.3c Delprojekt: Dokumentation (KOMHEN 2.0)

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Nej

1.4 Kommunalt indhold på "min side" på borger.dk

(Gul)

KOMBIT er projektleder 

nu

Nej

1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra 

borger.dk (Rød)

KOMBIT deltager, men 

er ikke projektleder

Ja Projektet indstilles lukket, jf. det vedlagte slutevalueringsdokument.

 

1.6a Optimering af digital post

 

  Projektet er afsluttet

1.6b Implementering af digital post

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Nej Projektet er nyt (optaget i handlingsplanen august 2013).

2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet

(Grøn)

KOMBIT deltager, men 

er ikke projektleder

Nej Projektet indstilles afsluttet, jf. det vedlagte slutevalueringsdokument.

2.2 Digital a-kasse-kommunikation

(Grøn)

KOMBIT deltager, men 

er ikke projektleder

Nej Projektet indstilles afsluttet, jf. det vedlagte slutevalueringsdokument.

2.3a Digitalisering af løntilskud og fleksjob - Anmodning 

(Grøn)

KOMBIT er projektleder 

nu

Ja Projektet indstilles afsluttet, jf. det vedlagte slutevalueringsdokument.

2.3b Digitalisering af løntilskud og fleksjob - Bevilling og 

Beregningskomponent 

(Grøn)

KOMBIT er projektleder 

nu

Ja

2.4 Ny generation forretningssystem på 

beskæftigelsesområdet

(Grøn)

KOMBIT deltager, men 

er ikke projektleder

Nej

2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Nej

3.1 Den digitale skole - digitale læremidler, 

digitalisering af læringsmål og digitale 

læringsformer (Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Ja

3.2 It infrastruktur i folkeskolen

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Nej

3.3+3.4 Digital kommunikation og videndeling i dagtilbud 

og folkeskole
(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Ja
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Afrapportering Bestyrelsen 

Projekt 

nr.

Navn på projekt Samlet vurdering KOMBIT's involvering Er det et fællesoffentligt 

projekt?

Bemærkninger om projektet

3.5 Det digitale bibliotek

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Ja

3.6 DUBU - digitaliering af området for udsatte børn 

og unge

(Grøn)

KOMBIT deltager, men 

er ikke projektleder

Ja

4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne 

området (DHUV)

(Grøn)

KOMBIT deltager, men 

er ikke projektleder

Ja

4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles 

Medicinkort

(Gul)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Ja Projektets scope er udvidet i forbindelse med omprioritering af bloktilskudsmidlerne. Det 

oprindelige projekt omfattede kun pilottest i tre kommuner, mens der nu er tale om 

implementering i 98 kommuner. Der er derfor stor risiko for forsinkelse i implementeringen 

hos praksislæger, sygehuse og kommuner.

 4.3 Udbredelse af MedCom kommunikation

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Ja

4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata

(Rød)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Nej

Projektet indstilles lukket, jf. det vedlagte slutevalueringsdokument.

4.5a Udbredelse af telemedicinsk sårbehandling - 

Velfærdsteknologi - den fælleskommunale 

digitaliseringsstrategi (Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Ja

4.5b Center for velfærdsteknologi

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Nej

4.6 Kommunerne på sundhed.dk

(Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Ja Projektet indstilles afsluttet, jf. det vedlagte slutevalueringsdokument.

4.7 Fælles sprog III på ældre og sundhedsområdet

(Gul)

KOMBIT deltager, men 

er ikke projektleder

Nej Projektet er i gult på risici og i den samlede vurdering pga. usikkerhed ift. de estimerede 

effekter. Projektets scope er nu ændret, og tidsrammen indstilles af projektets styregruppe 

forlænget med et år til udgangen af 2015.

5.1 Byg & Miljø

(Grøn)

KOMBIT er projektleder 

nu

Nej

5.2 Fælleskommunal standardisering af 

geodataområdet

(Gul)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Nej
Projektet har udfordringer med at få gennemført de aktiviteter, der skal sikre 

effektiviseringsgevinsterne. Aktiviteterne har været forudsat gennemført af medarbejdere på 

geodataområdet, hvilket har vist sig vanskeligere end forventet.

 Projektets bestyrelse har derfor besluttet at:

·     projektets aktiviteter i forhold at få kommunerne til at gå i udbud ved indkøb af systemer 

stilles i bero

·    lancere et nyt strategisk mål om en fælleskommunal geodatabase, som projektet vil stille til 

rådighed

·     gennemføre en effektiv kommunikationsindsats fra 2014.
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Afrapportering Bestyrelsen 

Projekt 

nr.

Navn på projekt Samlet vurdering KOMBIT's involvering Er det et fællesoffentligt 

projekt?

Bemærkninger om projektet

5.3 Digitalisering af planer - delprojekt om 

kommuneplaner

(Lysegrøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Ja

Projektet er ikke sat i gang og indstilles nu lukket, jf. det vedlagte slutevalueringsdokument.

5.4 Digitalisering af planer - delprojekt om lokalplaner

(Gul)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Ja Pilotprojektet er afsluttet. Finansieringen for videreførelse af fuldscale-projekt for hele landet 

og for alle lokalplaner drøftes med staten med henblik på eventuelt at lave aftale herom i 

økonomiaftalen for 2015. Der er ca. 31.500 lokalplaner i Danmark. En digitalisering af disse 

planer vil strække sig ind i årene efter 2015.

5.5 Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet, 

herunder særligt data og ESR

(Gul)

KOMBIT er projektleder 

nu

Nej
 

Projektet komplekse afhængighed afflere andre projekter i grunddataprogrammet indebærer 

risiko for forsinkelser for projektet.Hertil kommer sammenhængen med SKAT’s systemer til 

vurdering af fast ejendom, som også er under ændring. Der er nedsat en ny styregruppe i 

kommunalt regi (inklusive KOMBIT), hvis hovedopgave bliver at håndtere disse risici.

 

6.1a Rammearkitektur og servicekatalog

(Gul)

KOMBIT er projektleder 

nu

Nej Projektet står aktuelt ved et vigtigt faseskift med realisering af de første dele af den fysisk 

rammearkitektur. Der er usikkerhed om arkitektressourcer til det fortsatte arbejde.

6.1b Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske 

skel (Grøn)

KOMBIT er ikke 

involveret i projektet

Nej

6.1c Kommunernes IT-arkitekturråd

(Grøn)

KOMBIT deltager, men 

er ikke projektleder

Nej

6.2 Konkurrence på monopolområderne
(Gul)

KOMBIT er projektleder 

nu

Nej Aftalen med KMD om udfasningsbistand er trukket ud, men forventes afsluttet snarligt. Når en 

aftale er indgået, skal tidsplanen genbesøges.
6.3. FLIS

(Gul)

KOMBIT er projektleder 

nu

Nej Projektet er i gult på grund af udfordringer, herunder af tidsmæssig karakter, med kvalificering 

af data. Det er prioriteret fra KL, KOMBIT og den kommunale styregruppe, at udfordringerne 

med at sikre en tilfredsstillende datakvalitet har første prioritet frem for nye områder i FLIS. 

Det kan betyde, at tidsplanen for nye områder bliver skubbet yderligere.
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Midtvejsevalueringer af projekterne i den 
fælleskommunale digitale handlingsplan 2011-
2015

Note:
For projekterne 1.3b, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3a, 4.4, 4.6 og 5.3. er der ikke 
udarbejdet midtvejsevalueringer, da disse indstilles afslutet. Se de særskilte 
slutevalueringer. Der er heller ikke udarbejdet midtvejsevalueringer for 
projekterne 1.6b og 4.5b, da disse først er blevet en del af handlingsplanen 
medio 2013 og således stadig er i den indledende fase.
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1.1 Obligatorisk digital service – 
midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
Det er projektets formål at sikre, at det gennem lovgivning bliver 
obligatorisk for borgerne at anvende digitale selvbetjeningsløsninger til 
ansøgninger og anmeldelser til kommunerne på de opgaveområder, som 
KL’s bestyrelse vurderer egnet. Projektet er en del af den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi.

Implementeringen af obligatorisk selvbetjening sker i bølger med første 
bølges ikrafttræden 1. dec. 2012 og sidste og fjerde bølge 1. dec. 2015. 
Områderne udvælges løbende ud fra opgavernes modenhed i forhold til 
såvel kommunernes mulighed for at understøtte områderne digitalt og 
borgernes parathed – og hvor det vurderes økonomisk fordelagtigt. 
Potentialerne forbundet hermed aftales i de årlige økonomiforhandlinger.

Derudover skal projektet sikre, at digital post har den samme retsvirkning 
som almindelig post, og at borgerne forpligtes til at have en digital 
postkasse, samt eventuelle undtagelsesbestemmelser herfor.

Leverancer/resultatmål
Projektet har leveret de aftalte leverancer fra den oprindelige 
projektbeskrivelse. Der er udvalgt områder til hhv. bølge 1, 2 og 3 for 
obligatorisk selvbetjening som er blevet aftalt i hhv. Økonomiaftalerne for 
2012, 2013 og 2014. Og ligeledes er der blevet udarbejdet den fornødne 
lovgivning til bølge 1 og 2.

Der er årligt udarbejdet business cases som grundlag for økonomiaftalerne. 

Projektet har været med til at sikre lovgivning om Digital Post, hvilket 
betyder, at det fra 1. november 2013 bliver obligatorisk for virksomheder at 
modtage post digitalt. Det samme kommer til at gælde for borgerne fra 1. 
november 2014.

Tidsplan
Projektet kører i bølger. Indtil nu er der lavet analyse af egnede områder til 
bølge 1,2 og 3 og indgået aftale herom i økonomiaftalerne for henholdsvis 
2011, 2012 og 2013, ligesom lovgivning er udarbejdet for disse (bølge 3 i 
høring pt.). Analyserne for egnede områder til bølge 4 er i gang, og der 
forventes indgået aftale herom som led kommende økonomiaftale for 2012. 
Projektet overholder således den oprindelige tidsplan.
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Økonomi/Gevinster

Der er oprindeligt estimeret et samlet potentiale på 650 mio. kr. ved fuld 
indfasning af fire bølger for obligatorisk digital selvbetjening. Dette 
potentiale kvalificeres løbende ved aftaleindgåelse af de enkelte bølger. 
Bølge 1-3 estimeres at have et samlet potentiale på ca. 440 mio. kr. 
(eksklusiv UDK-områderne). Det udestår at kvalificere potentialerne for 
bølge 4. Dette vil ske frem mod økonomiforhandlingerne for 2015. 

Der er endvidere blevet udarbejdet business case og tilhørende 
økonomiaftaler for digital post. Der er beregnet en forventet gevinst på i alt 
547mio kr. årligt fra 2015.  Aftalerne betyder, at de forventede besparelser 
på materiale og porto bliver DUT-reguleret, mens de forventede gevinster 
på arbejdstid indgår i moderniseringsaftalerne og dermed forbliver i 
kommunerne med. De kommunale mindreudgifter til porto og materialer 
udgør 103 mio. kr. i 2013, 131 mio. kr. i 2014 og 244 mio. kr. i 2015.

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet er organiseret med en kommunal styregruppe med repræsentanter 
fra 8 kommuner. Der afholdes møder ca. hvert kvartal. I selve 
analysearbejdet inddrager KL kommunerne på projektlederniveau. Eksterne 
konsulenter er anvendt i mindre omfang ad hoc. Projektet bistås i flere faser 
af projekt 1.2 Effektiv Digital Selvbetjening, og de to projekter deler 
styregruppe. 

Risici
Aktuelt er der følgende 3 primære risici:
 Potentialerne knyttet til områderne estimeres for højt eller lavt 
 Kommunernes selvbetjeningsløsninger bliver klar til tiden 
 Med bølge 3 og bølge 4 udbredes obligatorisk selvbetjening til 

fagområder, hvor det hidtidige koncept for fritagelser for obligatorisk 
digital selvbetjening udfordres, fordi det også handler om løbende sager 
og ikke længere kun ”enkeltstående” hændelser, som f.eks. flytning.

Samlet vurdering
Samlet set er det indtil nu gået som planlagt i projektet. Det kan blive 
vanskeligere med de kommende områder for obligatorisk digital 
selvbetjening, da opgaverne er mere komplicerede.
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1.2 Effektiv digital selvbetjening – 
midtvejsevaluering

Formål/baggrund
Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske områder er 
selvbetjeningsløsninger, der gør borgerne i stand til at betjene sig selv, og 
som understøtter og effektiviserer den kommunale forvaltning. Kravene til 
gode og effektive selvbetjeningsløsninger er defineret fællesoffentligt og 
beskrevet i den fællesoffentlige Udviklingsvejledning.

Projektet har overordnet to spor – 1) at sikre at der på markedet findes 
brugervenlige og tilgængelige løsninger på de obligatoriske områder i 
bølgeplanen, og 2) at sikre at kommunerne indkøber brugervenlige og 
tilgængelige løsninger

Leverancer/resultatmål
Der er levereret de produkter, som der er aftalt i resultatkontrakten, 
herunder:

 Projektet og KL har deltaget i arbejdet med at få defineret 
fællesoffentlige krav til brugervenlige og tilgængelige løsninger. De 
er beskrevet i en udviklingsvejledning

 Udarbejdelse af et løsningskatalog til kommunerne med de 
brugervenlige og tilgængelige løsninger for hver bølge

 udarbejdelse af GAP analyser og tilsvarende handlingsplan på alle 
områder – ”as is” og ”be to” beskrivelser af processer for, hvordan 
løsninger og processer fungerer i dag, og hvordan de kan/skal 
fungere i fremtiden med selvbetjening

 ”Brugerrejser”, der beskriver borgeren vej gennem 
ansøgningsområdet (før, under og efter) og faktaark, som støtte til 
kommuner og leverandører 

Der gennemføres løbende møder med leverandørerne, hvor de bliver oplyst 
om, hvilke krav deres løsninger skal leve op til, ligesom der er gennemført 
”meet and greet” – matchmaking-messe for leverandører og kommuner to 
steder i landet. Heri deltog hovedparten af leverandørerne og ca. 330 
kommunale medarbejdere.

Der er etableret en proces, som følger op på, om kommunerne har 
anskaffet sig en løsning, som lever op til kravene om brugervenlighed og 
tilgængelighed, og dette afrapporteres til den fællesoffentlige styregruppe 
for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi på aftalte tidspunkter frem 
mod 1. december hvert år, hvor nye områder i bølgeplanen bliver 
obligatoriske.  
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Projektet evalueres én gang om året i forlængelse af de enkelte bølgers 
ikrafttræden.

Tidsplan
Projektet fungerer i perioden frem til  den sidste obligatoriske bølge er 
gennemført, og har indtil videre overholdt sine tidsplaner i henhold til de 
enkelte skæringsdatoer for bølgelovgivningernes ikræfttrædelse. 

Økonomi/Gevinster
Der er ikke udarbejdet særskilt business case for dette projekt. Indgår som 
et af flere projekter, der samlet skal realisere gevinsterne ved obligatorisk 
digital selvbetjening, jf. projekt 1.1. Projektet er finansieret af midler afsat 
fra bloktilskuddet til finansiering af strategiske projekter i den 
fælleskommunale digitale handlingsplan. Projektet har fået reduceret sit 
budget på baggrund af en budgetanalyse efter de første (knap) to faser 
(besluttet af KL’s bestyrelse i august 2013).

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet er er organiseret i samarbejde mellem KL og KOMBIT med 
indstationering af medarbejdere fra en række kommuner. Projektet referer 
til en fælleskommunal styregruppe. Styregruppen dækker såvel dette projekt 
som projekt Obligatorisk digital selvbetjening (projekt 1.1). EDS er den 
udførende del, hvor projektet Obligatorisk Digital Selvbetjening er den 
aftalende del. Der er 8 kommuner repræsenteret i styregruppen.

Udover styregruppen er der meget stor inddragelse af kommuner i 
projektet. Der er blandt andet indstationeret kommunale medarbejdere i 
Projektet. Projektet har en kontaktperson i alle 98 kommuner ligesom, der 
er oprettet et forum på KL’s Dialogportal, som har pt. 357 medlemmer fra 
94 kommuner. Denne gruppe er meget aktiv i videndelingsprocessen. Og 
endelige holdes der hvert år flere arrangementer for kommuner. 

Risici
Kravene til en brugervenlige og tilgængelige løsninger har ændret sig 
undervejs og vil fortsat gøre det. Løbende ændringer i krav til løsningerne 
skaber usikkerhed hos såvel kommuner og Projektet som leverandørerne. 
Dette er søgt imødekommet og vil fortsat blive imødekommet med 
ekstraordinær kommunikation til leverandører og kommuner herom.

Samlet vurdering
Projektet har foreløbigt levere det aftalte og forudsatte omkring sikring af 
tilstedeværelse af brugervenlige og tilgængelige selvbetjeningsløsninger. 
Dialogen med markedet og kommunerne vurderes at virke. Alle kommuner 
var klar til første bølge 1. dec. 2013. 
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1.3.a Digitale medarbejderkompetencer – 
midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
Når borgerne i højere grad skal betjene sig selv digitalt, skal der være hjælp 
at hente til dette, og der er brug for, at borgerne gøres opmærksom på 
muligheder ved og krav til selvbetjening ved henvendelser til kommunen. 

Formålet med projektet er derfor at styrke kendskabet til digital 
selvbetjening hos medarbejdere med administrativ borgerbetjening, samt at 
give dem redskaber til at kunne formidle dette kendskab videre til borgerne. 
Projektet skal således bidrage til et kompetenceløft hos medarbejderne. 

Leverancer/resultatmål
KL har sammen med kommunerne udviklet et kursuskoncept – Digitale 
Ambassadører. På kurset uddannes frontmedarbejdere til digitale 
ambassadører, der bliver i stand til at guide borgerne til anvendelse af 
selvbetjening. 

Formålet med digitale ambassadører er, at kommunerne kan forankre 
digitaliseringsindsatsen hos kommunens frontmedarbejdere. Medarbejderne 
får undervisning i og tid til at blive fortrolig med de digitale løsninger, som 
borgerne har adgang til i deres kommune og i det offentlige generelt, sådan 
at de kan anbefale og lærere borgerne at bruge dem.  Kursets demo-miljø 
ejes efterfølgende af kommunen, som kan bruge miljøet til undervisning af 
nye medarbejdere, undervisning af borgere mv. Der er indtil nu uddannet 
over 7.000 digitale ambassadører i kommunerne.

På samme måde er der udviklet et ”floorwalker”-kursus, der udvider 
medarbejdernes kompetencer i at møde og vejlede borgere. 

I projektet er der også udarbejdet et digitalt støtteværktøj til 
medarbejdernes opgave med at støtte borgerne. Værktøjet hedder 
Selvbetjening.nu. Selvbtjening.nu er et opslagsværk, der fortæller 
medarbejderne, hvilke informationer de skal give, når en borger 
efterspørger en given ydelse eller er gået i stå i en selvbetjeningsløsning. 
Selvbetjening.nu tager afsæt i de serviceforpligtelser, der opstår ved 
indførelsen af obligatorisk digitalisering, og henvender sig derfor i første 
omgang primært til medarbejdere i borgerservice, på bibliotekerne og i call-
centre. Selvbetjening.nu kan på længere sigt udvides til at kunne bruges i 
alle afdelinger i kommunen og på alle serviceområder. 

Ved siden af den konkrete kursusudvikling har KL sammen med 
HK/Kommunal udviklet og afprøvet en digital kompetenceprofil. Projektet 
havde det formål, at HK og KL sammen beskrev de digitale kompetencer, 
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som er ønskværdige i fremtidens digitale betjening af borgerne. Det 
strategiske sigte med denne del af projektet er, at HK og KL skal kunne nå 
de godt 39 AMU-kursussteder og bidrage til at gøre kursernes 
uddannelsesindhold relevant for digital dagligdag i kommunerne.

Tidsplan
Projektet forsætter som planlagt frem til udgangen af 2015. 
Aktivitetsniveauet afgøres af den konkrete, kommunale efterspørgsel. 

Økonomi/Gevinster
Der er ikke udarbejdet særskilt business case for dette projekt. Projektet er 
et blandt flere projekter, der samlet skal realisere gevinsterne ved 
obligatorisk digital selvbetjening, jf. projekt 1.1 om Obligatorisk Digital 
Selvbetjening. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
Kommunale medarbejdere og leder er inddraget i arbejdet, og der indgår 75 
kommuner i KL´s Digitale Ambassadører Netværk. Projektet er tilknyttet 
den fælleskommunale styregruppe for kanalstrategiske tiltag. Det vurderes 
imidlertid ikke, at der er behov for denne tilknytning længere eftersom 
konceptet og projektet er bredt funderet og forankret i kommunerne. 

Risici
Der vurderes ikke at være risici for nuværende. 

Samlet vurdering
Det vurderes, at projektet har været en stor succes, idet over 7000 
kommunale medarbejdere er blevet uddannet som digitale ambassadører. 
Konceptet er bredt anerkendt på tværs af den offentlige sektor. Efter et 
stort træk med fokus på opkvalificering af medarbejder er projektet gået nu 
ind i en ny fase, hvor der især vil være fokus på serviceplatformen 
selvbetjening.nu, der støtter de kommunale medarbejdere i arbejdet med at 
hjælpe borgerne på nettet.
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1.3.c Dokumention KOMHEN – 
midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
KOMHEN-projektet har til formål at indsamle data om kommunernes 
kommunikation med borgere og virksomheder. Data skal blandt andet 
bruges til at udvælge de områder, der skal indgå i bølgeplanen for 
obligatorisk digital selvbetjening, at beregne potentialer for digitalisering af 
kommunikationen via selvbetjening og måle effekten at projekterne i 
handlingsplanen på borgerbetjeningsområdet over tid.

Leverancer/resultatmål
Der er gennemført fem runder ’fælleskommunale tælleuger’, hvor 50-70 
kommuner hver gang har registreret ind- og udgående henvendelser og 
sammenholdt dem med automatiserede data om anvendelse af 
selvbetjening, forsendelser med Digital Post og besøg på kommunernes 
hjemmesider.

Der er udviklet en model til databehandling i statistikprogrammet SAS til 
ekstrapolering af de indsamlede data. Disse bidrager løbende til 
potentialeberegninger for digitalisering af kommunernes 
henvendelsesmønstre. Derudover er der udviklet portalen 
www.rapportbanken.dk, hvor kommunerne kan foretage egne analyser, dele 
data med andre kommuner og benchmarke sig selv mod 
landsgennemsnittet.

Tidsplan
Projektet forventes at køre efter planen frem mod afslutning 2015.

Økonomi/Gevinster
Der er ikke udarbejdet særskilt business case for dette projekt. Det indgår 
som et blandt flere projekter, der samlet skal realisere gevinsterne ved 
obligatorisk digital selvbetjening, jf. projekt 1.1

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet er tilknyttet en selvstændig, fælleskommunal styregruppe. Denne 
har dog kun været fysisk samlet få gange i projektets opstart. Projektet 
(løsningen) blev herefter meget hurtigt sat i drift med behov for meget få 
justeringer, hvorfor evt. nødvendige beslutninger er håndteret via skriftlige 
høringer m.v.. KL har det udførende ansvar for projektet og stiller 
projektleder og projektmedarbejdere til rådighed for projektet. 92 
kommuner deltager i projektet ved at gennemføre dataindsamling efter den 
metode, som er defineret i projektet.

http://www.rapportbanken.dk/
http://www.rapportbanken.dk/
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Risici
Validiteten af data har været et gennemgående risikoelement i projektet. 
Der er derfor arbejdet indgående med at sikre, at data er valide, og der er 
gennemført undervisning og workshops for kommunerne i den metode, der 
anvendes til at indsamle manuelle data i ’tælleugerne’. 

Samlet vurdering
Projektet vurderes at være succesfuldt og være et værdifuldt redskab for 
kommuner og KL i arbejdet med udbredelse af digital selvbetjening. 

KOMHEN-metoden, og de understøttende it-værktøjer til dataindsamling 
og analyse, anvendes af KL i forbindelse med økonomiforhandlingerne og 
bliver i høj grad anvendt af kommunerne lokalt til at dokumentere 
udviklingen af henvendelsesmønstre over tid. Derudover er de indsamlede 
data blevet anvendt til business cases i en række andre projekter i KL- og 
KOMBIT-regi. Projektet forventes fortsat at overholde tidsplan og budget - 
og indfri målsætningerne frem mod projektets afslutning i slutningen af 
2015. 
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2.3.b Bevilling og beregningskomponet 
digitalisering af løntilskud og fleksjob -
midtvejsevaluering 
Formål/baggrund

Projektet indgår i Det fællesoffentlige digitaliseringsprojekt: Digitalisering af 
løntilskud og fleksjob, som består af tre delprojekter, der samlet skal under-
støtte hele økonomi- og afregningsflow’et i kommunerne:

A. Digitalisering af virksomhedernes anmodning af løntilskuds- og fleksjob-
refusion via NemRefusion. 

B. Komponent der beregner løntilskud- og fleksjobrefusion for fleksjob 
etableret før 1. januar 2013. 

C. Digitalisering af bevillingen så NemRefusion kan kontrollere 
bevillingsoplysninger. 

Digitalisering af anmodningen (A) er gennemført og implementeret fra 20. 
august 2013. Ordningen forventes at blive obligatorisk for virksomhederne 
fra foråret 2014. 

Leverancer/resultatmål

Projekt 2.3 b skal udarbejde en funktionsbeskrivelse, der beskriver flow fra 
anmodningen er modtaget i kommunen til udbetalingen gennemføres. Målet 
er, at hele processen digitaliseres og så vidt muligt automatiseres. 

Funktionsbeskrivelsen skal være så konkret, at den umiddelbart kan bruges 
af kommunerne i udbud af en løsning. 

Beregnings- og bevillingskomponenten skal erstatte de nuværende manuelle 
arbejdsgange i kommunen. 

Når det samlede projekt er implementeret i en kommune er flowet således: 
Der er indgået aftale mellem en virksomhed og et jobcenter om placering af 
en borger i løntilskud eller fleksjob. Aftalen er registreret i sagssystemet 
som en bevilling. Efter en ansættelsesperiode anmoder virksomheden om 
løntilskud eller fleksjobrefusion via Virk.dk/NemRefusion. -
Beregningskomponenten tjekker bevillingen foretager den nødvendige 
beregning af løntilskuddets eller fleksjobrefusionens størrelse. Herefter sen-
des besked til udbetalings-systemet, som overfører midlerne til virksomhe-
den. 
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Tidsplan
Funktionsbeskrivelserne for beregningskomponenten og snitfladen til be-
villingen skal være udarbejdet og kunne stilles til rådighed for kommunerne 
i januar 2014. 

Det planlægges i dialog med kommunerne, at udbud gennemføres i 2014 – 
15, således at løsningen er fuldt implementeret på landsplan inden udgangen 
af 2015. 

Økonomi/Gevinster
Projektet tager udgangspunkt i, at et nyt beregningssystem kan fuldautomati-
sere de simple sager og halvere sagsbehandlingstiden på de komplekse 
sager, både som følge af forbedret (nyt) sagsbehandlingssystem, men også 
bedre data fra indberetningen via NemRefusion, kan der frigøres følgende 
sagsbehandlingsresurser: 

2014 20201

Frigjorte udgifter, simple sager 10.237.500 6.203.925
Frigjorte udgifter, Komplekse 
sager

13.267.800 8.462.084

I alt 23.507.300 14.668.029

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet er f.s.v.a. udarbejdelse af funktionsbeskrivelsen overdraget til 
KOMBIT. 

Status på projektet, herunder og kommunernes vurdering af udbud drøftes 
løbende med Digital Koordinationsforum for beskæftigelsesindsatsen. Her 
deltager jobcenterchefer og it-kyndige fra 12 kommuner. 

KL vil løbende drøfte implementering af projektet med kommunerne på 
jobcenterchefnetværksmøder.  

Risici
Der er risiko for, at kommunerne mangler resurser til udbud og implemente-
ring af løsningen. 

Risikoen imødegås med løbende dialog, herunder kvalificering af business 
case for den enkelte kommune. Desuden udarbejdes vejledning i EU-ud-
bud, da løsningen ikke umiddelbart hører under SKI. 

1 Gevinstrealiseringen er faldende over tid, da der ikke påbegyndes nye fleksjob efter 
gamle ordning efter den 1. januar 2013. 
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Samlet vurdering
Projektet forventes at følge den nævnte tidsplan. Opfølgning vil løbende 
blive drøftet i netværksmøder og i Digitalt Koordinationsforum.  

2.4 Ny generation forretningsystem på 
beskæftigelsesområdet – midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
Den nuværende forretnings-it er utilstrækkelig og understøtter hovedsagligt 
kun  myndighedsudøvelse, regler og rettidighed. Det strategiske formål med 
dette projekt er at fremme, at en ny generation i højere grad understøtter 
formålet med indsatsen, dvs. at få borgeren i job eller uddannelse. 

Leverancer/resultatmål
Projektet har to faser: 
Fase 1: Analysefase, der har kortlagt udfordringer i den eksisterende it-
understøttelse og kortlagt forudsætninger og rammevilkår for en ny 
generation af forretnings-it på beskæftigelsesområdet. Analyserne mundede 
ud i anbefalinger om fire  temaer: Governance, it-arkitektur, selvbetjening 
m.v. og bedre udnyttelse af markedet.    

Fase 2: Udmøntningsfase, der med udgangspunkt i de fire temaer 
udarbejder en handlingsplan på konkrete indsatsområder. Der skal gøre det 
muligt for kommunerne inden for overskuelig tidshorisont at overgå til en 
Ny genration forretnings-IT: 

Governance er en afgørende forudsætning for en samlet prioritering og 
udvikling af beskæftigelses-it. I økonomiaftalen for 2014 blev det aftalt, at 
der etableres et fælles offentlig Dialogforum, der skal afstemme den videre 
digitale it-udvikling på beskæftigelsesområdet. 

It-arkitektur. Her er målet at tilvejebringe forståelse for og accept af 
principperne for en resultatorienteret forretnings-it blandt kommuner, 
leverandører og statslige interessenter. Det tilstræbes at arkitekturen indgår i 
de kommende kommunale udbud. 

Selvbetjening. Her er målet, at der udarbejdes en samlet strategi for 
selvbetjeningsløsninger, der understøtter borgerens aktive medvirken i 
indsatsen. 

Markedet. Der lægges ikke op til ét fælles kommunalt udbud (svarende til 
KY), men at der udarbejdes en fælles kommunal markedsstrategi med fælles 
minimumskrav til de kommunale udbud. Det nye SKI-udbud skal gøre det 
muligt for mindre og mellemstore leverandører at byde på løsninger. 
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Tidsplan

• Etablering og konsolidering af en governancestruktur med 
udgangspunkt i økonomiaftalen for 2014: 1. kvartal 2014

• Forståelse af principperne for en resultatorienteret forretnings-it blandt 
kommuner, leverandører og statslige interessenter: 2. kvartal 2014.

• Godkendt samlet strategi for selvbetjeningsløsninger, herunder 
kanalstrategi og klar arbejdsdeling mellem stat og kommuner: 2. kvartal 
2014

• Godkendt fælleskommunal markedsstrategi, herunder brugen af SKI: 2. 
kvartal 2014 

Økonomi/Gevinster
Sammen med projekterne om data og arkitektur (projekt 2.1) og 
ledelsesværktøjer (projekt 2.5) er der et stort potentiale i yderligere og 
smartere digitalisering. Potentialet kan indhentes dels ved digitalisering, der 
understøtter et konsekvent resultatfokuseret indsats (kortere 
ydelsesperiode), dels ved digitalisring, der understøtter effektive 
arbejdsgange. En forkortelse af den gennemsnitlige ydelsesperiode på tre 
dage giver fx en skønsmæssig besparelse på ydelsessiden på ca. 600 mio. kr. 
Hvis mere effektiv it-understøttelse yderligere kunne reducere 
administrationen med 5-10 minutter pr. time, vil dette svare til en 
effektivisering i størrelsesordenen 450-900 årsværk eller 200-400 mio. kr. 
Under disse forudsætninger er der således et samlet besparelsespotentiale på 
ca. 1 mia. kr. Det viser, at der er mulighed for betydelige gevinster over tid 
ved realiseringen af projektet i sin helhed. Der vil udarbejdes anbefalinger 
til kommunerne om, hvordan potentialerne kan realiseres. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
• Projektets fase 2 er forankret i KL mend en fælles styregruppe 

medKOMBIT. 
• Der etableres en projektgruppe med inddragelse af KOMBIT og to til 

fire kommuner
• Digitalt Koordinationsforum på beskæftigelsesområdet, som består af 

jobcenterchefer eller it-ansvarlige fra 12 kommuner, anvendes som refe-
rencegruppe. 

• Projektet drøftes med kommunerne på de regionale netværksmøder i 
løbet af foråret

Risici
Der er tale om en meget kompleks opgave, der omfatter flere 
indsatsområder, der kan synes vidt forskellige og samtidig overlappende og 
med stor gensidig afhængighed. Forretnings-it, governance, 
forretningsarkitektur, marked m.v. er ikke isolerede områder, men 
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forudsætter hinanden. Resultatkontrakten skal derfor understøtte et samspil 
mellem disse. 

Samlet vurdering
Der lægges op til at realisere ambitionen om en Ny genration forretnings-it 
på beskæftigelsesområdet ved en målrettet markedsstrategi, hvor 
kommunerne løbende går i udbud med et sæt af fælles minimumskrav, der 
understøtter de opstillede målsætninger. 

2.5 Ledelsesværktøj på 
beskæftigelsesområdet – midtvejsevaluering 
Formål/baggrund
De muligheder for ledelsesinformation, som de nuværende kommunale it-
leverandører hidtil har stillet til rådighed på beskæftigelsesområdet, er 
utilstrækkelige. Nogle jobcentre har derfor udviklet egne avancerede 
systemer, og andre klarer sig med ganske få standardrapporter. Formålet 
med projektet er derfor at udvikle et digitalt ledelsesværktøj med henblik på 
at styrke og effektivisere styringen af beskæftigelsesindsatsen på lokalt 
niveau. Det forudsætter, at data også kan hentes fra fx økonomisystemer og 
uddannelsesområdet. 

Det indgår i planerne for FLIS at påbegynde udvikling på 
beskæftigelsesområdet i løbet af foråret 2014. Projektets resultater skal 
kunne stilles til rådighed for FLIS og indgå umiddelbart i FLIS løsning. 

Leverancer/resultatmål
Målet er, at ledelsesværktøjet, så vidt muligt skal: 
• kunne understøtte både den politiske og den administrative ledelse
• kunne understøtte produktion og indsats
• etablere overblik over produktion, opgaver, økonomi og resultater i 

beskæftigelsesindsatsen
• give løbende resultatopfølgning i forhold til målsætninger
• overblik over budget, disponering og controlling
• følge den daglige produktion på alle niveauer (medarbejder, team, en-

hed, jobcenter) 
• understøtte et simuleringsværktøj, så planlægning løbende kan justeres.

Projektet skal gennemføre en analyse, der skal kortlægge, hvilke konkrete 
funktionaliteter og overblik, ledelsesværktøjet skal indeholde. 

Endvidere skal projektet kortlægge de snitflader, der naturligt vil være til 
andre systemer og som er forudsætning for at hente ledelsesdata på tværs af 
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forvaltninger, effektoplysninger m.v.. Analysen skal resulterer i en 
funktionsbeskrivelse, som kan 

1. danne grundlag for, at kommunerne kan gå i udbud med et 
ledelsesværktøj

2. anvendes som udgangspunkt i FLIS kommende inddragelse af 
beskæftigelsesområdet.

Tidsplan
Projektet er i sin initiale fase og der udestår de indledende analyser. 
Projektet forventes at få et kort forløb og afsluttes inden udgangen af april 
2014.  

Økonomi/Gevinster
Der er afsat 500.000 kr. af fælleskommunale bloktilskudsmidler til projektet, 
som anvendes til ekstern konsulentbistand. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en business case til 
projektet. Umiddelbart er gevinstrealiseringen knyttes til projekt 2.4 Ny 
Generations af beskæftigelses-it, se denne. 

Når funktionsbeskrivelsen foreligger, vurderer projektet hvordan en 
gevinstrealisering kan konkretiseres til brug for kommunernes 
beslutningsgrundlag for anskaffelse af værktøjet.  

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet er forankret i KL. Der inddrages 3-5 kommuner, som skal hjælpe 
med at kvalitetssikre analysen og den endelige funktionsbeskrivelse. 
Projektet skal således udnytte den store erfaring, som flere kommuner 
allerede har gjort sig på området. Det digitale Koordinationsforum for 
beskæftigelsesindsatsen, som består af jobcenterchefer eller it-ansvarlige fra 
12 kommuner,  anvendes som referencegruppe. 

Risici
Tidsplanen er meget presset, hvis jobcentrene skal nå at få løsningen med i 
de kommende udbud i foråret 2014. Der indkaldes derfor hurtigst muligt til 
workshop med en række kommuner mhp. at udarbejde en 
opgavebeskrivelse. FLIS deltager i Workshoppen. 
Det er vigtigt at holde kommunerne løbende orienteret om fremdrift og 
muligheder for at udnytte delkonklusioner, efterhånden som de alligevel 
skal i udbud. 

Samlet vurdering
Projektet planlægges gennemført i løbet af de kommende 5 måneder, og så 
betids, at funktionsbeskrivelsen vil kunne indgå i de generelle kommunale 
udbud i foråret 2014.
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3.1 Den digitale skole – midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
Formålet med projektet blev oprindeligt fastsat til, at der udvikles digitale 
læremidler og læringsmål, der fremmer elevernes læring, og som er anvendelige 
i den digitale skole, at kommunerne opnår en mere effektiv opgaveløsning med 
bedre resultater for eleverne, at distributionen og adgangen til de digitale 
læremidler bliver let og overskuelig for den enkelte folkeskole, at digitalisering 
af læringsmål og læremidler kobles sammen, så det er let at se, hvilke af de 
digitale læremidler, der kan opfylde læringsmålene, og at der forskes i digitale 
læringsformer, der i samspil med de digitale læringsmål og læremidler fremmer 
elevernes læring.

I 2012 blev formålet suppleret med følgende:
Det overordnede formål er, at digitaliseringen fremmer, at alle børn lærer 
mere, og at deres kompetencer rækker ind i det 21. århundrede. Digitale 
lærings- og kommunikationsstrategier skal fremme, at eleverne tilegner sig 
kognitive og alsidige kompetencer. 
Derudover skal der yderligere fokus på, hvordan børnene kan bruge det, de 
har lært, til at skabe ny viden, forståelse og handlemuligheder på en kreativ 
og autentisk måde alene og sammen med andre. Didaktikken skal udvikles 
og fornys, for at eleverne kan få læringsmæssig værdi af den ny teknologi og 
for at understøtte uddannelsesudfordringen, der især drejer sig om, at alle 
skal lære, at mængden af viden stiger konstant, og at kravene til de unges 
kompetencer bliver mere og mere omfattende. 

Leverancer/resultatmål
I tilknytning til de reviderede mål blev der i 2012 fastlagt følgende resultatmål 
for projektet:

1. At der udvikles nye digitale læremidler. 
2. At kommunerne får støtte til indkøb af digitale læremidler. 
3. At der udvikles distributionskanaler for de digitale læremidler. 
4. At der formuleres læringsmål. 
5. At der forskes og produceres ny viden om digitale læringsformer. 
6. At der etableres demonstrationsskoler med henblik på udvikling af 

digitale læringsformer.

Status på leverancerne i forhold til de reviderede resultatmål
Ad 1 og 2.: Der er i 2012 og 2013 udmøntet puljer til støtte til kommunernes 
indkøb af digitale læremidler i fællesoffentligt regi. 

Ad 3.: Arbejdet med distributionskanaler er afsluttet. I første omgang benyttes 
UNI-C’s materialeplatform. Delområdet afløses nu af et projekt i Strategi for 
digital velfærd om oprettelse af en fælles brugerportal til folkeskolen. 
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Ad 4. Det er lykkedes at få indsat opmærksomhedspunkter i dansk og 
matematik, og der vil blive gennemført demonstrationsskoleforsøg med 
digitale læringsmål i de to fag.

Ad 5. Forskere har i foråret 2013 på bestilling fra den fællesoffentlige 
styregruppe udarbejdet en rapport: Kvaliteter ved digitale læremidler og ved 
pædagogiske praksisser med digitale læremidler. 

Ad 6. Der er udvalgt demonstrationsskoler og igangsat 
demonstrationsskoleforsøg medio 2013.

Tidsplan
Projektet har overholdt tidsplanen og vil løbe frem til udgangen af 2015.

Økonomi/Gevinster
Projektet har fokus på kvalitative gevinster i form af, hvordan anvendelse af 
digitale medier kan understøtte, at alle elever lærer mere, og at eleverne 
opnår kompetencer, der rækker ind i det 21. århundrede. Projektet skal også 
bidrage til, at lærerne får frigjort tid til mere målrettet at støtte den enkelte 
elev og følge op på elevens læringsproces.  

Organisering og inddragelse af kommunerne
Det fælleskommunale projekt organiserer den kommunale indsats i det 
fællesoffentlige projekt om it i folkeskolen. Det fællesoffentlige projekt er 
forankret i den fælleoffentlige styregruppe for it i folkeskolen, hvor 
Undervisningsministeriet varetager formandsposten. KL’s sekretariat og en 
børne- og ungedirektør fra en kommune indgår i styregruppen. 
Kommunerne er endvidere inddraget via en referencegruppe, der mødes i 
KL-regi hver anden måned. 

Risici
Der er usikkerhed omkring udvikling af:
- digitale læringsmål for eleverne. KL har arbejdet kraftigt på at få udviklet 
digitale læringsmål. De ovennævnte opmærksomhedspunkter i dansk og 
matematik er kun et skridt på vejen til at opnå digitale læringsmål i alle fag. 
- forretningskoncepter for digitale læremidler, som matcher skolereformen 
og den udvikling, der er nødvendig for at nytænke og udvikle folkeskolen. 
Det skal fx være muligt at indkøbe dele af et læremiddel fremfor at skulle 
indkøbe færdige systemer. 

Samlet vurdering
Projektet understøtter et stort forandringsprojekt i folkeskolen Det 
vurderes, at det er lykkedes at sætte en klar kommunal dagsorden, hvor der 
er fokus på alle de områder, der indgår i projektets målsætning. 
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3.2 IT-infrastruktur i folkeskolen – 
midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
Der har gennem mange år været investeret massivt i it-udstyr i folkeskolen, 
og meget af udstyret kræver et velfungerende netværk på skolen. Initiativet 
har derfor til formål at sikre en robust it-infrastruktur i folkeskolen, der kan 
danne grundlag for at integrere it i undervisningen. Projektet har haft til 
formål at frembringe viden om, hvad der skal til, for at alle folkeskoler har 
stabil og hurtig forbindelse til internettet således, at kommunerne er i stand 
til at vælge en effektiv infrastruktur. Som en del af initiativet skulle det 
overvejes, om der skal etableres en fælleskommunal it-infrastruktur, som 
alle skoler kan tilslutte sig.

På baggrund af dette initiativ og det store fokus på digitalisering af 
folkeskolen blev der aftalt målsætninger med regeringen i økonomaftalen 
for 2012. Heraf fremgår det, at kommunerne vil sikre, at alle elever har 
adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og 
sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet, sikker opbevaring, 
strømføring m.v.. Samtidig forpligtede regeringen sig til at afsætte en pulje 
på 500 mio. kr. til blandt andet at støtte kommunernes indkøb af digitale 
læremidler.

Leverancer/resultatmål
Som del af projektet er der i 2012 udarbejdet anbefalinger til it-infrastruktur 
i folkeskolen samt økonomiske overslag over omkostninger. Herudover er 
der ultimo 2012 gennemført en analyse af status på kommunernes 
implementering af it i forhold til de mål, der i økonomiaftalen for 2013 blev 
aftalt med regeringen, og de anbefaler, som KL udsendte som opfølgning 
på aftalen. Analysen viste, at 70 pct. af kommunerne var i mål med en 
”velfungerende” digital platform i skolerne. Der laves en follow-up analyse 
ultimo 2013 for at undersøge, om de sidste kommuner lever op til aftalen.

Desuden er der iværksat en analyse af omkostningerne ved at drive de 
digitale platforme i kommunerne og kvaliteten af de fungerende løsninger. 
23 kommunerne har meldt sig til undersøgelsen, der gennemføres oktober 
2013 til februar 2014.

Tidsplan
Projektet skulle sikre tilvejebringelse af digital infrastruktur på skolerne i 
2014.  Det forventes. at alle kommuner har en velfungerende digital 
platform på alle skoler senest ved skolestart 2014.
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Økonomi/Gevinster
Der udarbejdes ikke en særskilt businesscase, som en del af projektet. De 
samlede omkostninger til sikring af robust it-infrastruktur i folkeskolen 
udgør over 1 mia. kr. Initiativet understøtter den igangværende samlede 
omstilling af folkeskolen. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
Initiativet har en selvstændig styregruppe med bl.a. kommunale 
repræsentanter og repræsentanter fra KL.  En arbejdsgruppe bestående af 
deltagere fra ca. 10 kommuner har udarbejdet analysen og den efterfølgende 
udformning af anbefalingerne. KL er ansvarlig for opfølgning på initiativets 
målsætninger. 

Risici
Det forventes, at alle kommuner har en velfungerende digital infrastruktur 
senest august 2014, som aftalt med regeringen. Statusanalysen, som 
gennemføres ultimo 2013, vil give mere præcist billede heraf. Sammenholdt 
med den kvalitative undersøgelse, der kører frem mod februar 2014 
vurderes det, at der på det tidspunkt et godt fundament for iværksættelse 
evt. yderligere tiltag. 

Følgende risici er identificeret i forbindelse med initiativet:
 Den tekniske infrastruktur, som kommunerne anskaffer, er ikke 

dimensioneret i forhold til den enkelte skoles behov. 
 Kommuner vælger ikke at anskaffe it-infrastruktur 

Der vil blive iværksat korrigerende handlinger, såfremt der er forhold som 
indikerer at aftalte målsætninger ikke kan indfries indenfor projektperioden.

Samlet vurdering
Projektet har hidtil overholdt tids- og leveranceplaner, og det forventes, at 
kommunerne samlet set kommer til at leve op til aftalen om tilstrækkelig 
infrastruktur på skolerne. 



Side 22 af 57

3.3 + 3.4 Kommunikation og videndeling i 
folkeskole og dagtilbud – midtvejsevaluering
Formål/baggrund
Digitale løsninger til kommunikation og videndeling er allerede udbredt på 
landets skoler samt, dag-, fritids- og klubtilbud. Det betyder, at der er 
løsninger til rådighed, hvor lærere, pædagoger, elever og forældre kan være i 
dialog og videregive informationer. Kommunerne efterspørger imidlertid 
løsninger, der bedre tilgodeser kommunikation og videndeling på tværs af 
hele 0-18 årsområdet.

Kommunikation og videndeling var oprindeligt to projekter med afsæt i 
henholdsvis folkeskole og dagtilbud. Projektet er undervejs lagt sammen til 
et projekt, da kommunerne har efterspurgt en sammenhængende digital 
løsning, der tilgodeser hele 0-18 års området. Det har været vigtigt for 
kommunerne, at brugerne kan tilgå informationer om barnet/eleven med én 
digital indgang.

Formål:
 Tilrettelæggelse, organisering, opfølgning på og gennemførelsen af 

tiltag, der optimerer børnenes trivsel, udvikling og læring
 Kommunikationen og videndelingen om børnenes læring, trivsel og 

udvikling mellem pædagogisk personale, mellem skole samt dag-, 
fritids- og klubtilbud og forældre. 

 At kommunikationen mellem skole samt dag-, fritids- og klubtilbud 
og forældre samt mellem lærere/pædagoger og børn foregår i et 
virtuelt rum.

 At der kan frigøres ressourcer til den primære arbejdsopgave – 
børns trivsel, udvikling og læring

 At aktørerne får adgang til de data, der er nødvendige for 
kommunikation og videndeling

 Sammenhængen med de øvrige initiativer i den fælleskommunale 
digitaliseringsstrategi: læremidler, distributionskanaler, læringsmål, 
forskning og demonstrationsskoler

Med aftalen om strategi for digital velfærd, hvor der indgår et projekt om en 
fælles brugerportal for folkeskolen, skifter projektet til få fælles offentlig 
karakter.

Leverancer/resultatmål
Der er udarbejdet kommunale pejlemærker, der er offentliggjort medio 
november 2013. Med udgangspunkt i målet om at øge elevens læring, 
udvikling og trivsel i et 0-18 års perspektiv, tager de kommunale 
pejlemærker afsæt i en tretrinsmodel, hvorunder aktører, processer og 
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tekniske forudsætninger bliver foldet ud i relation til kommunikation og 
videndeling. 

Pejlemærkerne er udarbejdet på baggrund af afholdte workshops med 
kommunerne i perioden 2011 – 2013. På baggrund af de indkomne data og 
den efterfølgende bearbejdning i kommunalt- og ekspertregi har KL 
udarbejdet pejlemærker i bestræbelserne på at skabe udgangspunkt for, at 
kommunerne kan efterspørge effektive digitale løsninger til kommunikation 
og videndeling.

Der er i pejlemærkerne ikke taget højde for, hvilke opgaver der skal 
faciliteres i henholdsvis offentligt og kommunalt regi. Det må forventes, at 
der er opgaver kommunerne efterspørger, som med fordel vil kunne løses i 
en fællesoffentlig strategi, ligesom der vil være opgaver, der med fordel kan 
administreres af kommunerne gennem fælleskommunale eller 
markedsbaserede løsninger.

De udarbejdede pejlemærker skal ses i sammenhæng med brugerportalens 
tilblivelse. Som led i en kommende folkeskolereform og den fællesoffentlige 
strategi for digital velfærd er det besluttet at etablere en fælles brugerportal 
for folkeskolen. Resultaterne fra arbejdet med kommunikation og 
videndeling er medtænkes som en integreret del i arbejdet med en ny 
brugerportal for folkeskolen.

Økonomi/Gevinster
Gevinsterne ved bedre kommunikation og videndeling på 0-18 års området 
er kvalitative og omfatter læring, trivsel og udvikling i folkeskole. Som led i 
arbejdet med en fælles brugerportal vil der skulle laves en business case for 
en ny portal.  

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet har haft en styregruppe i KL-regi med repræsentanter fra 9 
kommuner. Der har været afholdt en række workshops med kommunal 
repræsentanter for at kvalificere arbejdet.

Samlet vurdering/afslutning
Projektet har gennem udarbejdelsen af de kommunale pejlemærker givet et 
kommunalt ståsted for det videre arbejde med en fælles brugerportal for 
folkeskolen.
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3.5 Det digitale bibliotek – 
midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
Det digitale bibliotek handler om en fortsat udvikling af folkebibliotekets 
hovedformål om fri og lige adgang til information og viden. Projektet har til 
formål at bane vejen for et forbedret og ressourceeffektivt digitalt 
bibliotekstilbud til borgerne i form af e-bøger, netmusik og andre digitale 
kilder. 

Den digitale omstilling udfordrer folkebibliotekerne servicemæssigt, 
organisatorisk, økonomisk og kompetencemæssigt. Omstillingsprocessen 
bliver lettere at løfte for den enkelte kommune, når de går sammen om 
fælles løsninger (fælles infrastruktur, indkøb mv).  

Med det digitale bibliotek får borgerne mulighed for at bruge biblioteket på 
flere og nye måder. Borgerne får lettere øje på de digitale materialer, og de 
får flere muligheder for at bruge det digitale bibliotek hjemmefra, fra 
bussen, fra ferien og så videre. 

Leverancer/resultatmål
Tidlig i projektperioden blev der indgået en politisk aftale mellem KL og 
kulturministeren om at etablere DDB som et fællesoffentligt samarbejde 
med selvstændigt sekretariat.

Der blev herefter nedsat en fællesoffentlig styregruppe, og etableringen af 
sekretariatet blev påbegyndt medio 2012. Medio 2013 blev der gennemført 
en tilslutningsproces, som har resulteret i, at 96 kommuner har tilsluttet sig 
samarbejdet med virkning fra 2014.

De løsninger, som DDB tilbyder udgøres af en fælles digital infrastruktur 
og et indkøbsfællesskab. Endvidere har ca. 2/3 af de deltagende kommuner 
tilsluttet sig en CMS-løsning, som er en ”tillægsydelse”..  

Tidsplan
Siden den første projektbeskrivelse er projektet langsomt, men sikkert 
blevet konkretiseret og indrammet af en politisk aftale mellem staten og KL 
i foråret 2012. 

Set i forhold til de første tidsplaner har udviklingsaktiviteterne taget længere 
tid end forventet på grund af projektets it-mæssige og juridiske 
kompleksitet og snitflader til allerede eksisterende it-infrastruktur.

Økonomi/Gevinster
Kommunerne får brug for at foretage en række investeringer i forbindelse 
med omstillingen til det digitale bibliotek. Det vil billigøre disse 
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investeringer og skabe bedre sammenhæng mellem folkebibliotekerne, når  
kommunerne går sammen om fælles løsninger. Kommunerne betaler en pris 
per borger for at være med i DDB. Denne pris er blevet lidt lavere end 
oprindeligt estimeret, dels fordi er blevet identificeret mulighed for at 
genbruge komponenter i infrastrukturen, og dels fordi tilslutningen fra 
bibliotekerne allerede i det første år er så massiv.

Kulturministeriet støtter projektet med et årligt bidrag på 17 mio. kr.

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet ledes af en fællesoffentlig styregruppe på fire personer, heraf to 
fra Kulturministeriet/Kulturstyrelsen og to fra den kommunale side (dels 
fra KL’s sekretariat og dels en kommunal kulturdirektør).

I projektet koordinationsgruppe, som sætter retningen i faglige spørgsmål, 
sidder der seks kommunale bibliotekschefer fra såvel større som mindre 
kommuner, og projektet er i færd med at nedsætte en række faggrupper med 
repræsentanter fra kommuner og biblioteker, som besidder særlig 
ekspertise. Der afholdes årligt et strategiseminar, hvor alle de deltagende 
biblioteker kan deltage og give input til udviklingsplanerne.

Risici
Som i ethvert it-projekt knytter der sig risici til tidsplanen for de leverancer, 
som skal klar til levering i 2014. Tilsvarende knytter der sig risici til de 
enkelte kommuners forberedelse og implementering af løsningerne.

Der er også risici relateret til governance, hvis bibliotekerne ikke oplever, at 
der er tilstrækkelig inddragelse i udviklingstiltag mv.

Samlet vurdering
Projektet vurderes at have meget stor betydning for bibliotekernes 
omstillingsmuligheder til den digitale tidsalder.

Måltallet for tilslutningen fra 1. januar 2014 blev forud for 
tilslutningsprocesen sat til et antal kommuner svarende til 60% af 
befolkningen. Resultatet er indtil videre, at 96 kommuner svarende til ca. 
90% af befolkningen har besluttet sig for basis-infrastruktur-pakken og 
indkøbspakken, mens 70 kommuner – svarende til omkring 64% af 
befolkningen har besluttet sig for CMS-pakken. København og Samsø 
kommuner har endnu ikke tilsluttet sig. 
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3.6 DUBU digitalisering af området for 
udsatte børn og unge – midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
DUBU (Digitalisering – udsatte børn og unge) er en digital løsning, der skal 
styrke sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. DUBU er en 
fælleskommunal løsning i regi af KOMIT. Projektets formål er udbredelse 
af DUBU med et mål om, at 80 % af kommunerne har tilsluttet sig DUBU i 
2015, svarende til ca. 78 kommuner.

KL og regeringen har efterfølgende i økonomiaftalen for 2013 aftalt at 
fremrykke og skærpe målet for udbredelse af DUBU således, at alle 
kommuner senest i 2014 har anskaffet DUBU eller et tilsvarende it-system.

Leverancer/resultatmål
De seneste måneder har 8 nye kommuner valgt at anskaffe DUBU. Samlet 
har 62 kommuner nu valgt DUBU, heraf har 46 kommuner taget DUBU i 
brug. De øvrige kommuner tager DUBU i brug frem mod sommeren 2014.

KL og KOMBIT er i løbende dialog med DUBU-kommunene om brugen 
af DUBU og med ikke-DUBU-kommuner om deres forventede valg af it-
system på det sociale børneområde. Det forventes, at yderligere 10-12 
kommuner tilslutter sig DUBU inden sommeren 2014. KL har desuden 
viden om, at 4-6 kommuner har valgt at bruge SBSYS, og 2 kommuner har 
valgt CSC Social.

Flere og flere DUBU-kommuner er i gang med at tage alle udviklede 
funktionaliteter i brug. Det er særligt indsatser og økonomi, som 
kommunerne har ventet med. Anvendelse af disse funktioner er en 
væsentlig forudsætning for, at kommunerne kan høste gevinster ved brug af 
DUBU.

Dernæst er det vigtigt at udvikle kvaliteten i indeholdet i DUBU og ICS. 
Her tænkes blandt andet på § 50 undersøgelsen, handleplanen og 
børnesamtalen. Dette er en tillige en fordsætning for at kunne høste de 
kvalitative gevinster ved at bruge DUBU. Kommunerne har fokus på  
denne del i forbindelse med implementering af DUBU.

KL har de seneste måneder beskrevet gode kommunale praksiseksempler på 
brug af DUBU på KL’s hjemmeside, til inspiration for både DUBU- og ikke 
DUBU-kommuner. 
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Tidsplan
Første fase af DUBU-systemet kunne tages i brug den 19. december 2011. 
Sidste fase forventes idriftsat senest ultimo 2013, som det hele tiden har 
været planlagt.

Økonomi/Gevinster
KOMBIT har udarbejdet en business case for DUBU-projektet, hvor ud-
gangspunktet er, at kommunerne har et potentiale for at kunne spare 1 % af 
foranstaltningsudgifterne, når systemet er fuldt implementeret. Business 
casen er udarbejdet, så den enkelte kommune har mulighed for at indlægge 
egne forudsætninger i business casen. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
KOMBIT har ansvar for, at den valgte leverandør IBM drifter og udvikler 
DUBU-systemet.

KL er projektejer og projektleder for udbredelse af DUBU. Der er ikke 
nedsat en egentlig styregruppe for DUBU-projektet, men projektet drøftes 
løbende i områdekoordineringsgruppen for digitaliseringsprojekter
på børne- og kulturområdet, hvor en række kommuner er repræsenteret..

KL er i tæt dialog med Social-, Børne- og Integrationsministeriet og 
KOMBIT om udbredelse af DUBU. 

Risici
1. At kommunerne ikke tager alle funktionaliteter i DUBU i brug og 

derved får høstet de forventede gevinster ved DUBU. 
2. At kommunene ikke udvikler kvaliteten i indeholdet i DUBU og ICS. 

Her tænkes blandt andet på § 50 undersøgelsen, handleplanen og 
børnesamtalen 

3. At et antal kommuner vælger DUBU fra uden at vælge et tilsvarende 
system, således at aftalen med regeringen ikke indfries. 

Samlet vurdering
Samlet set er projektet for udbredelse af DUBU i god gænge. Vi forventer, 
at mere end 75 kommuner anvender DUBU fra 2015. Antallet svarer 
nogenlunde til målet i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Det 
forventes, at de kommuner, som ikke vælger DUBU, har et tilsvarende 
system i 2014.
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4.1 DHUV digitalisering af handicap og 
udsatte voksenområdet – midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
KL og Social- og Integrationsministeriet har etableret et samarbejde om 
digitalisering af sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksneområdet. 
Projektet hedder DHUV. Som led i projektet blev 
Voksenudredningsmetoden(VUM) udviklet.  

Formålet med DHUV-projektet er gennem en forbedret it-understøttelse og 
etablering af fælles metoder på området at skabe grundlaget for en 
sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum på 
området for handicappede og udsatte voksne. Projektet skal således være 
med til at sikre:
• Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og 

bestillingen/leverancen af sociale tilbud 
• En målrettet indsats på baggrund af valide og opdaterede oplysninger 
• Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt 

med henblik på bedre faglig og økonomisk styring
• Lettere kommunikation mellem relevante interessenter, herunder 

borgeren, kommunens sagsbehandlere, andre sektorområder internt i 
kommunen (fx sundhed, beskæftigelse, uddannelse), udførerled og 
centrale myndigheder 

• Administrative lettelser i sagsbehandlingen

Leverancer/resultatmål
Leverancerne og resultatmålene er i overensstemmelse med leverancerne 
beskrevet i den resultatkontrakten Det er vurderingen, at projektet ved sin 
afslutning vil have leveret de aftalte leverancer og resultatmål. 
Resultatmål
• En udredningsmetode, der sikrer en systematisk og helhedsorienteret 

afdækning af borgerens samlede behov for identifikation af den 
relevante indsats er udviklet

• En metode, der sikrer en målrettet sagsbehandling på områder, der lever 
op til lovgivningen er udviklet

• Etablering af it-løsninger, herunder at bidrage til organisering af 
kommunal anskaffelse, udvikling af krav til it-understøttelse og valg af 
anskaffelsesmodel

Leverancer der er leveret pt.:
• Fælleskommunal kravsspecifikation målrettet it-understøttelsen 
• Evaluering af DHUV og Voksenudredningsmetoden er igangsat, og der 

er afleveret en førmåling som del af evalueringen.
• Der er afholdt informationsmøder i en række kommuner. 
• VIA UC afholder uddannelse for socialrådgivere.
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• Et delprojekte om standardisering af integrationer mellem DHUV-
systemer og kommunale udfører- og økonomisystemer er færdiggjort.

• Afholdelse af superbrugernetværk er planlagt og er i gang.
Leverancer fremadrettet: 
• Følge evaluering af DHUV og voksenudredningsmetoden.
• Følge IT-implementeringen, herunder KOMBITs udbudsnetværk.
• Koordinerende aktiviteter ift. Danmarks Statistik, regeringen og KL's 

arbejde med den fællesoffentlige strategi for digital velfærd, KL's projekt 
om udvikling af faglige kvalitetsoplysninger og effektdokumentation, 
samt andre projekter, der har berøring med DHUV.

• Afholdelse af møder for superbrugernetværk.
• Der udvikles en light-udgave af metodehåndbogen.

80 kommuner har besluttet at implementere voksenudredningsmetoden. 
Heraf har minimum 60 kommuner igangsat implementering af metoden. 

Tidsplan
Projektet forventes afsluttet den 30. juni 2014. Det er forventningen,  at 
projektet overholder denne tidsplan. 

Økonomi/Gevinster
Der offentliggøres en businesscase som del af evaluering af projektet medio 
2014.

Organisering og inddragelse af kommunerne
Det er socialstyrelsen, der har ansvaret for projektet overordnet. KL sidder 
med i projektets koordinationsudvalg sammen med Kolding Kommune, 
Rudersdal Kommune og Århus Kommune. KOMBIT faciliterer et fælles 
DHUV-udbudsnetværk med deltagelse af ni kommuner. 

Risici
Der er ikke tilstrækkelig betalingsvilje fra kommunerne til at starte en 
udvikling af gode it-systemer, og kommunerne vælger at købe "smalle 
systemer", der kun dækker sagsbehandling. Eksempelvis er der i første 
omgang en risiko for, at kommunerne ikke prioriterer at etablere snitflader 
til andre it-systemer i kommunen, hvilket potentielt kan betyde, at en del af 
det arbejdsbesparende potentiale ikke indfries på sigt.

It-leverandører vil kun tilpasse de eksisterende systemer marginalt, hvilket 
kan betyde, at en række af de funktionaliteter, som er beskrevet i DHUV-
kravspecifikationen, ikke udvikles. Det kan potentielt betyde, at systemet 
ikke understøtter sagsbehandlere og ledere i deres daglige arbejde i den 
grad, som det i DHUV-projektet har været tiltænkt.

Samlet vurdering
Det forventes, at projektet kommer i mål som planlagt. 
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4.2 Hjemmesygeplejens intgration til Fælles 
Medicinkort - midtvejsevaluering

Formål/baggrund
Det fælles medicinkort (FMK) skal muliggøre udveksling af borgernes 
medicinoplysninger mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner. 
Da projektet blev en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi var 
succeskriteriet at få gennemført succesfulde pilotafprøvninger af FMK i tre 
kommuner, en for hver af de it-leverandører, der leverer plejejournaler til 
de danske kommuner. 

Med økonomiaftalen for 2014 har KL og regeringen nu aftalt fuld 
udbredelse af det Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld 
anvendelse medio 2015. På denne baggrund er projektet udvidet, så KL nu 
etablerer et samlet program for implementering af det Fælles Medicinkort i 
kommunerne. Programmet er således en markant udvidelse af det 
oprindelige projekt.

Leverancer/resultatmål
Formålet med programmets arbejde er at støtte kommunernes 
implementering af det fælles medicinkort med følgende tre hovedaktiviteter:

1. Integrationsprojekt til det Fælles Medicinkort i resten af 2013 
(svarende til det oprindelige projekt).

2. Forberedelse af implementering i resten af 2013.
3. Implementeringsprojekt.

Ad. 1. Integrationsprojekt til det Fælles Medicinkort i resten af 2013
Her er formålet at udvikle en integration i de kommunale elektroniske 
omsorgsjournalsystemer (EOJ) til den nationale service med det fælles 
medicinkort. 

Status er at de tre leverandører af EOJ (KMD, CSC og Avaleo) næsten er 
færdige med at udvikle en integration til det Fælles Medicinkort, som efter 
forventningerne bliver certificeret af National sundheds-it inden årets 
udgang.   

EOJ-leverandørerne har planlagt pilotforsøg sammen med Aalborg, 
Hedensted og Assens Kommuner. Pilottesten påbegyndes planmæssigt i 
november 2013 med forventet afslutning i 1. kvartal 2014. 

Ad. 2. Forberedelse af implementering i resten af 2013
Formålet med forberedelsesprojektet er at gøre kommunerne parat til 
implementering af det Fælles Medicinkort. 
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Der skelnes imellem at være teknisk og organisatorisk parat og begge dele er 
forudsætninger for at komme i gang med implementeringen af det Fælles 
Medicinkort. Teknisk parat betyder, at man i kommunen har de tekniske 
system-, netværks- og hardwareforudsætninger for at kunne implementere 
og efterfølgende drive den nye FMK-version af den elektroniske 
omsorgsjournal. Disse forudsætninger defineres af leverandørerne af de 
elektroniske omsorgsjournaler. Organisatorisk parat betyder, at man har 
finansiering og projektlederressourcer på plads, og at man eventuelt via 
sundhedsaftalen har lavet en aftale om samarbejdet mellem praktiserende 
læger og optage-sygehuse.

Ad. 3. implementeringsprojekt
Implementeringen påbegyndes først i 2014 efter endt tilfredsstillende 
pilotdrift.

Tidsplan
Tidsplanen overholdes.

Økonomi/Gevinster
Projektet forventes fortsat at medføre en højere sikkerhed i forbindelse 
med medicinering af de borgere, som sygehus eller læge har henvist til 
medicinhåndtering i hjemmesygeplejen samt forenklede arbejdsgange i 
kommunerne i forbindelse med medicinhåndtering. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet ledes af en programstyregruppe i KL med 5 kommunale social- og 
sundhedsdirektører - én fra hver KKR. Tre pilotkommuner og de øvrige 95 
implementeringskommuner er inddraget i projektet via 
implementeringsprogrammet.

Risici
Aktuelt er de største risici, at samarbejdspartnere ikke anvender FMK, at 
medarbejdere oplever for lange svartider på den centrale løsning, og at de 
nye arbejdsgange, som knytter sig til FMK, ikke implementeres.    

Samlet vurdering
Projektet er ambitiøst, men forventes på nuværende tidspunkt at komme i 
mål i forhold til den indgåede økonomiaftale med regeringen om fuld 
udbredelse af det Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 (Teknisk 
implementering) og fuld anvendelse medio 2015 (Organisatorisk 
implementering).   
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4.3 udbredelse af MedCom kommunikation – 
midtvejsevaluering 
Formål/baggrund
Formålet med projektet er at bistå kommunerne med at implementere 
MedCom standarderne. MedCom-standarder er et beskedformat, der 
bidrager til at sikre en hurtig og effektiv kommunikation på tværs af 
sundhedsvæsenets sektorer.

Nærværende projekt har særligt til formål at sikre, at landets kommuner kan 
leve op til aftaler med regionerne vedr. tværsektoriel kommunikation og 
arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger på sygehus.

Der er i alle sundhedsaftaler fokus på at implementere eksisterende 
MedCom standarder. De standarder der findes, og som skal implementeres 
er:

 Kommunikationsstandarder for sygehuse og hjemmepleje ved indlæg-
gelse, status under indlæggelse og udskrivning. 

 Genoptræningsplaner. 
 Kommunikationsstandarder for praksis/kommune. 
 Kommunikationsstandarder for LÆ-blanketter, der fx bruges, når job-

centre indhenter lægeerklæring. 
 Kommunikationsstandard for apotek/kommune. 
 Fødselsanmeldelse. 

Leverancer/resultatmål
Hovedmålet for projektet er, at alle MedCom kommunikationsstandarder er 
udbredt i alle kommuner ved udgangen af 2015.

Der blev ved udgangen af juni 2013 foretaget en barometermåling, der viser 
udbredelsesgraden af standarderne på kommuneniveau. Overordnet viser 
barometermålingen en positiv udvikling i udbredelsen af standarderne. 

Vedr. hjemmepleje-sygehus standarderne er alle kommuner i Region 
Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland i fuld drift. Region 
Syddanmark og Region Midtjylland arbejder på at implementere i løbet af 2. 
halvår 2013 og flere kommuner er klar til at gå i drift.

Genoptræningsplanerne var ved udgangen af 2012 implementeret i alle 
kommuner.
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Kommunikationsstandarder for almen praksis/kommune viser at 
udviklingen går i den rigtige retning, idet 99 % af kommunerne sender og 
modtager elektroniske korrespondancemeddelelser med lægerne og 94 % af 
kommunerne sender receptfornyelser til lægerne. 68 % af kommunerne kan 
modtage elektroniske henvisninger til forebyggelsestilbud.  

94 % af kommunerne udveksler korrespondancemeddelelser med landets 
apoteker.

Tidsplan
Projektet holder den reviderede tidsplan, som blev fastlagt i august 2012.

Økonomi/Gevinster
Det er forventningen, at projektet vil kunne realisere de kvalitative gevinster 
der er beskrevet i business casen for projektet. I forhold til de økonomiske 
gevinster, er som nævnt i business casen forbundet med en vis usikkerhed. 
Det har ikke været muligt at afklare disse yderligere. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
Til at understøtte implementeringen har KL indgået kontrakt med 
MedCom, som er en fællesoffentlig organisation for kommunikation i 
sundhedsvæsenet. Aftalen omfatter ansættelse af to projektkonsulenter, der 
bistår kommunerne med implementeringen i form at såvel teknisk, faglig og 
organisatorisk rådgivning. KL holder løbende møder med MedCom-
sekretariatet, hvor implementeringsprocessen drøftes.

KL deltager i MedCom’s styregruppe, hvor der ved hvert møde udarbejdes 
en statusoversigt over, hvordan det går. Derudover holdes der halvårlige 
møder mellem KL og MedCom som status på samarbejdet.

Risici
I forhold til hjemmepleje- sygehusstandarderne er der pt. den udfordring, at 
der er forsinket implementering af Elektronisk Patient Journal (EPJ) i en 
region. Det kan betyde, at kommunerne i denne region bliver lidt 
forsinkede i implementeringen af standarderne.

Samlet vurdering
Det vurderes, at projektets mål realiseres inden udgangen af 2015. Der er en 
positiv udvikling i alle standarder incl. hjemmepleje-sygehus standarderne, 
hvor der er ansat konsulenter i MedCom til at understøtte 
implementeringen.  
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4.5a Udbredelse af telemedicinsk 
sårbehandling – midtvejsevaluering 
Formål/baggrund
KL, Regeringen og Danske Regioner har aftalt en national handlingsplan 
for national udbredelse af telemedicinske løsninger på de områder, hvor det 
økonomiske og kliniske potentiale er størst. Handlingsplanen er en del af 
den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ”Den digitale vej til fremtidens 
velfærd”. 

Telemedicinsk sårvurdering er en del af den telemedicinske handlingsplan 
og det første telemedicinske projekt, som udbredes i hele landet. Initiativet 
skal sikre en både bedre og billigere sårbehandling, fordi man mere rettidigt 
kan sætte ind, inden sårene udvikler sig og bliver for store. Korrekt 
behandling medfører færre amputationer, indlæggelser og andre 
komplikationer, ligesom det betyder færre hjemmebesøg og kortere 
behandlingsforløb.

Leverancer/resultatmål
Projektet løber fra september 2012 til august 2015 og består af fem faser:
Aktuelt afvikles fase 3 fra juli 2013 til juni 2014, som er første delfase af 
drift og udbredelse. Målet i denne fase er, at mindst 40 % af kommunerne 
inden for en region har telemedicinsk sårbehandling i drift. 

Aktuelt er 71 kommuner oprettet i den digitale løsning Plejenet til 
registrering af sår.

Samtlige kommuner og regioner er i gang med at iværksætte aktiviteter i 
forhold til det nationale projekt for telemedicinsk sårvurdering enten som 
opstart eller i et arbejde med at få regionale og kommunale initiativer flettet 
sammen med det nationale projekt.

 Region Syddanmark: Regionen har underskrevet samarbejdsaftale, 
udarbejdet lokal projektbeskrivelse og fastlagt kurser. Sideløbende 
med det nationale projekt gennemføres det regionale 
forskningsprojekt omkring brugen af telemedicin på diabetiske 
fodsår i samarbejde med de 22 kommuner. 

 Region Midtjylland: Regionen og de 19 samarbejdskommuner er godt 
gang med planlægning for implementering. Århus kommune og 
Århus Universitetshospital har udarbejdet vejledning for Social-og 
sundhedsfaglig procedure omkring telemedicinsk sårvurdering. 

 Region Nordjylland: Regionen og de 11 samarbejdskommuner er godt 
gang med planlægning for implementering, hvor lokalt initiativ 
koordineres med det nationale projekt. Regionen har underskrevet 
samarbejdsaftale. 
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 Region Hovedstaden: Regionen og de 29 samarbejdskommuner er godt 
i gang med koordinering mellem det nationale projekt og lokale 
projekter. Kursusmodel fra Bispebjerg hospital er formidlet til 
klinikergruppen. Flere års arbejde med telemedicinsk sårvurdering er 
beskrevet i en evalueringsrapport fra februar 2013. 

 Region Sjælland: Regionen og de 17 samarbejdskommuner er i gang 
med lokalt telemedicinsk sårvurderingsprojekt, hvor der er udviklet 
en lokal brugergrænseflade i Plejenet. Projektet koordineres med det 
nationale projekt.

Tidsplan
Projektet følger tidsplanen. Projektet skal være implementeret i august 
2015.

Økonomi/Gevinster
Den første business case, der blev udarbejdet for projektet, indeholdt en 
vurdering af, at kommunerne kunne frigøre 45 mio. kr. i 2013 stigende til 
knap 262 mio. kr. i 2017. KL var skeptiske overfor dette skøn, og det blev 
derfor aftalt med regeringen, at business casen skulle kvalificeres. Bl.a. skal 
der foretages klarere målinger på, hvor stor målgruppen er. 

Arbejdet med at kvalificere business casen er nu i gang. Det ser aktuelt ud 
til at omfanget af patienter i målgruppen er væsentligt mindre end forudsat i 
forbindelse med udarbejdelse af den første business case. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet er et implementeringsprojekt, og det er organiseret som er en del 
af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi med MedCom som 
projektleder. Alle 98 kommuner er omfattet af en regional forankret 
projektorganisering. 

Risici
Der er risiko for forsinkelsepå grund af afhængigheden af 
samarbejdspartnere i andre sektorer (alle venter på alle).

Samlet vurdering
Projektet vurderes samlet set at være i god gænge. Som nævnt er der tale 
om det første nationale implementeringsprojekt på det telemedicinske 
område, og det rummer i sig selv en forhøjet risiko. Tidsplanen overholdes 
imidlertid, og kommunerne kommer løbende på i henhold til planen.
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4.7 Fælles sprog III – midtvejsevaluering 
Formål/baggrund
Fælles Sprog III er en ny fælles standard for dokumentation på 
ældreområdet efter både serviceloven og sundhedsloven. Formålet med 
projektet er at udvikle en ny dokumentationsstandard som kan danne 
udgangspunkt for en ensartet og struktureret dokumentation, som både 
skaber et solidt grundlag for opgaveløsningen i plejesektoren, giver solid 
ledelsesinformation for den enkelte kommune, og som muliggør 
sammenligninger på tværs af kommuner. 

Fælles Sprog III understøtter anbefalingerne i hjemmehjælpskommissionens 
afrapportering fra september 2013 om at styrke fokus på rehabilitering i 
ældreplejen. Med udgivelsen af den nationale strategi for digitalisering af 
sundhedsvæsenet 2013 - 2017 ’Digitalisering med effekt’ er det aftalt med 
regeringen, at Fælles Sprog III bliver udbredt til alle kommuner inden 
udgangen af 2017.” 

Projektet har i foråret 2013 været igennem en afklaringsfase, som blandt 
andet har resulteret i en justering af projektets omfang. Oprindeligt var 
hensigten at lade Fælles Sprog III omfatte alle kommunale sundheds- og 
plejeopgaver, men efter grundig analyse er fokus nu i stedet på at 
standardisere dokumentation på de områder, hvor 
dokumentationsmængden er størst. Det betyder konkret at genoptrænings- 
og hjælpemiddelområdet ikke er omfattet af den første version af Fælles 
Sprog III, hvilket ellers oprindeligt var planen. De to områder kan dog 
komme til i en senere version.

Leverancer/resultatmål
De overordnede succeskriterier for projektet er;

1. at der er en markedsmoden standard klar til afprøvning ved 
årsskiftet 2014 – 2015,

2. at alle eksisterende eoj-systemer opgraderes med Fælles Sprog III og 
3. samtlige landets kommuner dermed kan anvende Fælles Sprog III 

inden udgangen af 2017

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet en standard i version 1.0. 
Standarden har været i høring blandt alle landets kommuner samt øvrige 
relevante interessenter. Høringssvarene bearbejdes pt.

Sideløbende med høringsfasen har KL og Kombit indledt dialog med 
leverandørerne af de elektroniske omsorgsjournaler om, hvorledes Fælles 
Sprog III kan indarbejdes i de eksisterende omsorgsjournaler. Et væsentligt 
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element i denne dialog er at sikre, at data kan registreres konsistent på tværs 
af forskellige leverandørers omsorgsjournaler.

Tidsplan
Projektets tidsplan løb oprindeligt over 3 år fra 2012 – 2014. Grundet den 
afklaringsfase, projektet har været igennem, er projektet blevet forsinket i 
forhold til den oprindelige tidsplan. Projektets styregruppe besluttede 
derfor i september 2013 at forlænge projektet til udgangen af 2015. 

Økonomi/Gevinster
Projektet er finansieret af bloktilskudspuljen afsat til strategiske projekter i 
handlingsplanen. 

Forud for projektets opstart blev der udarbejdet en business case som 
skønnede en besparelse på 300 mio. kr. årligt på landsplan ved at anvende 
struktureret dokumentation frem for ustruktureret dokumentation og 
fritekst. I juni 2013 har styregruppen besluttet, at denne business case skal 
justeres, så den bringes i overensstemmelse med projektets ændrede 
omfang.

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet er et fælles KL/Kombit-projekt, under KL’s projektledelse. 12 
kommuner har løbende deltaget i afklaringer og supplerende workshops. 
Derudover har 3 kommuner (Ballerup, Rudersdal og Sønderborg) i 2013 
stillet organisation og ressourcer til rådighed for den fornyede analyse af, 
hvor der er tidsmæssige belastninger i forhold til dokumentation, 
fremfinding og deling af data. Resultatet fra analysen er indarbejdet i 
version 1.0 af standarden. 

Fra 2014 vil styregruppen blive suppleret med kommunale repræsentanter. 

Risici
Leverandørdialogen skal vise, om standarden kan indarbejdes ens i de 
respektive leverandørers omsorgsjournaler. 

Bearbejdningen af høringssvarene skal vise, hvorvidt kommuner og 
omverdenen samlet set finder standarden anvendelig i det daglige arbejde. 

Samlet vurdering
Efter en forsinkelse og omstrukturering af projektet, er Fælles Sprog III nu 
igen i god gænge. Med Fælles Sprog III standarden vil der være skabt et 
fælles nationalt datagrundlag på ældreområdet. Struktureringen af 
dokumentationen vil have potentiale for at effektivisere 
dokumentationsarbejdet og sikre genbrug af data. Med FSIII klassifikation 
af data vil kommunerne have redskabet der sikrer at data kan udveksles med 
interne og eksterne samarbejdsparter. Samlet set vil der være basis for at 
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understøtte kvaliteten for borgeren, skabe valid ledelsesinformation lokalt 
og nationalt og skabe grundlag for kompetenceudvikling for den samlede 
kommunale medarbejdergruppe.

5.1 Byg og Miljø – midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
Formålet med projektet er, på baggrund af de indhøstede erfaringer i et 
pilot-projekt, at udvikle og udbyde én digital ansøgningsløsning på bygge- 
området, som alle kommuner anvender, og som dækker alle sagstyper. 
Projektet skal lave udbud, sikre udvikling af løsningen og understøtte 
udbredelse til samtlige kommuner. Herunder er det et formål i projektet at 
støtte kommuner med klargøring til overgang til systemet, med 
implementering og med at indhente effektiviseringsgevinster.

Undervejs i projektet har det vist sig hensigtsmæssigt at udvide projektet, så 
en række miljøsager også kan ansøges igennem systemet 
(Vandindvindingstilladelser, etablering af jordvarme, olietanke, ændringer i 
naturområder, spildvand). Derudover er Kulturstyrelsen med i projektet, så 
ansøgning om ændringer i fredede bygninger først sagsbehandles i 
Kulturstyrelsen og derefter i kommunen.

Endelig er der truffet beslutning om, at miljøgodkendelser for industrien 
også skal kunne søges via Byg og Miljø, så erhvervslivet mødes af én digital 
indgang for både bygge- og miljøsagerne. Miljøstyrelsen vil i Byg og Miljø 
kunne hente de miljøgodkendelsessager, som staten skal sagsbehandle.

Leverancer/resultatmål
Projektets leveranceplan følges. Der er gennemført udbud, indgået kontrakt 
med leverandør. Med inddragelse af en kommunal følgegruppe pågår i 
øjeblikket en udviklings- og testfase, bl.a. med fokus på brugergrænsefladens 
design. Snitfladebeskrivelse er kommunikeret til leverandører af kommunale 
fag- og ESDH-systemer. Der er planlagt pilottest i 5 kommuner, og et 
undervisningsprogram for kommunale medarbejdere vil finde sted i 1. kvartal 
2014.

Tidsplan
Byg og Miljø skulle efter den oprindelige tidplan være klar for alle 
kommuner i 2013, men nu forventes idriftsættelse pr. 1.4.2014. 
Forskydningen i tid skyldes, at pilotprojektets afrapportering i 2012 om 
forventede effekter gav anledning til på ny at analysere muligheden for at 
hente flere effektiviseringsgevinster

Økonomi/Gevinster
Kommunerne har af bloktilskuddet reserveret 25 mio. kr. til at udvikle, 
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implementere og initialt drive den del af Byg og Miljø, der vedrører de 
kommunale byggesager.

På baggrund af gevinstanalyser i Byg og Miljø projektet kan der med en vis 
usikkerhed og variation kommunerne imellem indhøstes et brutto 
effektiviseringspotentiale på op mod 50 mio. kr. årligt med udgangen af 
2015, når alle de tilmeldte kommuner fuldt ud har indfaset systemet. Netto 
er der tale om et potentiale på ca. 38 mio. kr. jf. KOMBIT´s business case.

De op til 50 mio. kr. omfatter en fuld digitalisering af såvel ansøgning som 
efterfølgende dialog om ansøgningen mellem borger og forvaltning. 
Potentialet er beregnet på bagrund af antal sager om byggetilladelser. 

Som del af Økonomiaftalen for 2014 har KL indgået aftale med staten om 
bølge 3 af obligatorisk digital selvbetjening. Heri indgår også digitale 
ansøgninger om byggetilladelser og digital anmeldelse af byggearbejde, to 
områder som indgår i Byg og Miljø løsningen. I forbindelse med aftalen har 
KL beregnet, at der ved at gøre ansøgninger og anmeldelser indenfor 
byggesagsområdet digitale, kan opnås en effektiviseringsgevinst på hhv. 24 
mio. kr. for byggetilladelser og 6 mio. kr. for anmeldelse af byggearbejde. 
En vigtig forklaring på forskellene mellem i Økonomiaftalen og KOMBIT´s 
business case er, at førstnævnte baseres sig på antal henvendelser 
sidstnævnte på antal sager.

Med loven om obligatorisk digital selvbetjening får kommunerne et redskab 
til at få en høj digitaliseringsgrad hurtigere end beregnet i den oprindelige 
business case for Byg og Miljø. Dvs. allerede i år 2015 forventes det, at 
kommunerne kan få en høj digitaliseringsgrad, fordi det bliver obligatorisk 
at ansøge om byggetilladelser/byggeanmeldelser digitalt.

Organisering og inddragelse af kommunerne
KOMBIT er projektleder og kommunerne har været inddraget via 
deltagelse i styregruppe, referencegruppe og følgegruppe. 5 kommuner 
inddrages også som pilotkommuner i begyndelsen af 2014.

Risici
Der er risiko for, at projektet ikke når, at 70 % af ansøgerne bruger 
løsningen i 2015. For at skubbe i den rigtige retning er der i KOMBIT 
forberedt en særlig markedsføringskampagne for kommunerne, og der 
forventes i indeværende Folketingssamling vedtaget regler om, at alle 
anmeldelser og ansøgninger om byggesager skal ske digitalt, som led i 
bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.
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Samlet vurdering
Projektet er i god gænge. Der er stor opbakning fra kommunerne med en 
tilslutning på 94 kommuner og samarbejdet med den valgte leverandør 
fungerer godt. Målet i projektet om, at 80 kommuner har implementeret 
den fælles digitale løsning i 2015, er allerede nået. 

5.2 Fælleskommunalt Geodatasamarbejde – 
midtvejsevaluering 
Formål/baggrund

Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for 
kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke udbredelse og 
anvendelse af geodata som grundlag for forvaltning på stadig flere områder. 
Samtidig skabes mulighed for større fællesskab om drift og udvikling og 
dermed større omkostningseffektivitet.

Delområdet om udbud er blevet nedtonet, da det har vist sig at være mindre 
interesse end forventet blandt kommunerne for at benytte den rammekontrakt, 
som KL har iværksat.

For at sikre projektets effektiviseringsmål fokuseres nu på at etablere en 
fælleskommunal database, der bygger på en fælles standard som kommunerne 
forventes gensidigt at aftale at bruge.  

Leverancer/resultatmål
Projektet leverancer omfatter 4 områder:

Forudsætning for at kunne opnå disse årlige effektiviseringer er at den 
fælles datamodel implementeres.
Tidsplanen for denne implementering i kommunerne er forudsat således:

 ultimo 2012 er der gennemført ca. 20 % af konverteringen
 ultimo 2013 er der gennemført ca. 70 % af konverteringen 
 ultimo 2014 er FKG-datamodellen implementeret og anvendes i alle 

kommuner 
Denne tidsplan kan ikke nås, hvorfor projektets gevinster først vurderes at 
kunne høstes 1-2 år senere end planlagt. 

Effektiviseringskilde Estimeret årlig 
effektiviseringsgevinst 

Udfasning af Desktop GIS 11,1 mio.kr 

Reduktion af lokal drift 7,5 mio.kr 

Reduktion af antal spatiale databaser 10,0 mio.kr. 

Personalereduktion som følge af reducerede driftsopgaver 29,4 mio.kr 

I alt i 2015 og fremefter 58 mio. kr.
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Tidsplan
Projektets tidsplan er revideret og projektet løbet nu til udgangen af 2016.

Økonomi/Gevinster
Det er fortsat forventningen, at projektet vil kunne realisere de planlagte 
gevinster, som beskrevet i business casen, dog først efter den forlængede 
projektperiode.

Projektet er i perioden 2012-14 støttet med 1,5 mio.kr fra de 
fælleskommunale puljemidler.

For at kunne afvikle de initiativer, der er nødvendige for at realisere 
projektets gevinster, afkræves et kontingent på 0,10 kr./indbygger hos 
kommunerne til projektet sammen med FOT-kontingentet.

Organisering og inddragelse af kommunerne
Der er etableret en bestyrelse (FKG-bestyrelsen), der har ansvar for 
projektets gennemførelse. Repræsentanter fra 5 kommuner og KL udgør 
bestyrelsen. Hovedstadens Kortsamarbejde har en observatørpost. 
Kommunernes inddragelse sker endvidere ved samarbejde med de 6 
regionale geodatasamarbejder, der tilsammen omfatter alle kommuner.

Risici
Projektets risici er i business casen beskrevet således:

1. At kommunerne allerede har høstet de gevinster, som er angivet i 
projektet og derfor ikke ser anledning til yderligere tiltag

2. At ikke alle kommuner vil deltage 
3. At kommunerne kun vil bruge modellen delvis
4. At udefrakommende forhold stiller sig hindrende i vejen for 

driftsfællesskaber mellem kommunerne. 
5. At kommunerne ikke afsætter resurser til at gennemføre projektet
6. At it-udgifter stiger mere end forudsat
7. At projektet møder modstand fra leverandører og kommuner.

Her må især det sidste punkt fremhæves og især på det område, der via 
udbud skulle medvirke til at sikre gevinster for kommuner. Kommunerne 
har ikke ønsket at gå i udbud, men investerer fortsat i IT-systemer til 
geodataområdet ved indkøbsaftaler, der indgås under udbudsgrænserne. 
Som nævnt ovenfor søges indsatsen på dette område erstattet af andre ind
satser. Også pkt. 2 ”at ikke alle kommuner vil deltage” forekommer til dels i 
projektet. Dette søges imødegået ved en række workshops i foråret 2014, 
der skal genskabe fokus på projektet.

Samlet vurdering
Projektets ledelse (FKG-bestyrelsen) har fokus på og tiltro til, at projektet 
samlet set vil komme i ”mål” som planlagt og med den nye tidsplan. Der 



Side 42 af 57

tages løbende skridt til at dreje kursen, så der afsøges og afprøves nye 
initiativer, hvis de igangsatte initiativer viser sig ikke at være realiserbare.

5.4 Digitale Lokalplaner – midtvejsevaluering 
Formål/baggrund
Hovedmålet med projektet om digitale lokalplaner var: 

• at skabe online adgang til specifikke planinformationer og bestemmelser 
for de enkelte arealer og grunde, 

• at skabe et nemmere og samlet overblik over lokalplaner, 

• at forbedre kvaliteten af planerne, samt 

• at gøre myndighedernes administration af lokalplaner mere 
sammenhængende, gennemskuelig og effektiv.

Et af målene med projektet var desuden at sikre en bedre udveksling af 
plandata på tværs af sektorer og myndigheder. Herunder var det et mål at 
skabe en lettere adgang til brug af informationer fra lokalplaner i andre 
sammenhænge som fx byggesagsbehandlingen og andre 
selvbetjeningsløsninger. Projektet har dermed en kobling til det kommende 
ansøgningssystem Byg og Miljø, som også indgår i den fælleskommunale 
digitaliseringsstrategi.
 
Det er tanken, at de lokalplanoplysninger, som i det kommende Byg og 
Miljø ansøgningssystem vises for ansøgeren som en flad PDF-fil, i kraft af 
digitaliseringen af lokalplaner, skal kunne hentes af ansøger af en byggesag i 
mere intelligente visninger.

Leverancer/resultatmål
Projektet blev indledt med et pilotprojekt. Hovedleverancer heri har været 
udarbejdelse af første forslag til datamodel og indledende afprøvning af 
denne på forskellige typer af lokalplaner.

Resultaterne af pilotprojektet foreligger i form af:
• Afrapportering af delprojekt 1, ”Hidtidige erfaringer med digitale 

lokalplaner”
• Afrapportering af delprojekt 2, ”Forslag til datamodel”, herunder 

oversigtdiagram over fysisk datamodel.
• Business Case
• Samlet afrapporteringsrapport
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Tidsplan
Pilotprojektet er afrapporteret i maj 2013. Der har været nedsat en 
projektgruppe samt en referencegruppe med kommunale deltagere. 

Der blev den i foråret 2013 afholdt et åbent temamøde med ca. 70 
kommunale og eksterne deltagere, hvor de foreløbige resultater blev drøftet.

Det er ambitionen, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 
2015 kan indgås en aftale om finansiering og tilrettelæggelse af det videre 
arbejde med digitalisering af lokalplaner. 

Den endelige implementering af digitale lokalplaner må derfor forventes at 
række ud over 2015, som er den oprindelige slutdato for projektets 
afslutning. 

Økonomi/Gevinster
Projektet forventes primært at give kvalitative gevinster, i form af øget 
brugervenlighed, søgbarhed og transparens. Desuden er der mulighed for et 
mindre økonomisk overskud på længere sigt. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
Pilotprojektet var et samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen og KL. 
Udvalgte kommuner var inddraget i projektgruppen. Det er planen, at 
videreførelse af projektet vil tage udgangspunkt i samme organisering.

Risici
Projektets business case er estimeret i pilotprojektet som værende positiv 
med et mindre økonomisk overskud på længere sigt, men med meget store 
usikkerheder.

En implementering i form af tilpasning af Plansystem.dk vil kræve 
forholdsvis store økonomiske investeringer i Naturstyrelsen. Denne 
finansiering er ikke fundet. 

En række kommunerne har udtrykt stor skepsis overfor projektet, hvis det 
bliver gennemført på en måde, som koster for mange ressourcer i 
kommunerne og i særdeleshed, såfremt kommunerne udover 
ressourceindsats også skal finansiere tilretningerne i Plansystem.dk. På den 
anden side er der fra kommunernes side generelt udtrykt stor interesse i de 
faglige muligheder.

Samlet vurdering
Pilotprojektet er afsluttet på tilfredsstillende vis hvad angår udvikling og 
afprøvning af en datamodel. Det er dog en forudsætning for en national 
implementering at der kan laves en aftale omkring finansiering. Der 
arbejdes derfor i KL og Naturstyrelsen videre på at modne projektet 
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yderligere med henblik på en senere national implementering og ikke 
mindst med henblik på, at lave aftale om finansieringen i ØA2014. Da der i 
Danmark er ca. 31.000 lokalplaner vil selve digitaliseringsopgaven komme 
til at strække sig også efter 2015. 

5.5 Forenkling af arbejdet med 
ejendomsområdet, herunder særligt data og 
ESR – midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
Projektet er startet før aftalen om grunddataprogrammet blev indgået. Som 
rent fælleskommunalt projekt var det målsætningen – også som led i 
monopolbruddet og KOMBITs udbudsplan -  at opnå en forenkling i de 
kommunale arbejdsprocesser og dertil hørende systemunderstøttelse i 
forbindelse med ejendomsområdet, som i dag hører til blandt KMD’s 
monopolløsninger (ESR). 

Aftalen om grunddataprogrammet muliggør at denne ambition gøres til en 
fællesoffentlig ambition med forankring hos alle offentlige aktører med del i 
ejendomsområdet. Dette er i princippet en stor fordel for projektet, idet 
mange forenklinger forudsætter samspil med det statslige niveau. Men 
prisen har været, at det oprindelige projekt er sat i et meget betydeligt 
afhængighedsforhold til øvrige projekter i grunddataprogrammet. Som 
grunddataprogrammet er skruet sammen, kan det kommunale projekt ikke 
færdiggøres uafhængigt af det fællesoffentlige grunddataprojekt.

Så det oprindelige kommunale projekt er nu erstattet af dels en kommunal 
medvirken i ejendomsdataprogrammet og dels en kommunal 
systemudvikling af ESR’s økonomifunktioner (skatter, bidrag mv). 

Leverancer/resultatmål
Stort set alle aktiviteter i projektet har fra medio 2012 og indtil nu været 
indlejret i det fællesoffentlige grunddataprogram. Det vil sige, at de 
færdiggjorte leverancer i grunddataprogrammet kan opfattes som leverancer 
ift projekt 5.5. Der i er foråret 2012 udarbejdet målarkitekturer for den ny 
matrikel, BBR 2.0 og ejerfortegnelsen. De tilsvarende løsningsarkitekturer 
er blevet godkendt i efteråret 2013. Dermed overholder de ejendoms-
relaterede grunddataprojekter i store træk tidsplanen, og leverancerne er i 
overensstemmelse med delmål i det kommunale projekts målsætning. 

Grunddataprogrammet har en ’datafordeler’ som et afgørende IT-
arkitektonisk element. Der er påbegyndt en udbudsproces angående denne 
datafordeler. Men alt tyder på, at dette projekt ikke vil kunne holde 
tidsplanen, og der pågår p.t. et analysearbejde, som skal afdække, hvorledes 
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ejendomsprogrammets projekter kan blive påvirket af en evt. forsinkelse for 
så vidt angår datafordeleren. 

Hertil kommer en afhængighed til SKATs vurderingssystem, idet ESR’s 
økonomifunktioner (fx opkrævning af grundskyld) er afhængige af 
vurderingsoplysninger. Dette system har været i fokus i eftersommeren 
2013, og SKAT har endnu ikke afklaret, hvad der fremover skal ske med 
dette system.

Den kommunale udvikling af ESRs økonomifunktioner skal ske i regi af 
Kombit. Der pågår en nærmere analyse af dette projekt, som er på vej til at 
blive etableret som et egentlige KOMBIT udbudsprojekt.

Tidsplan
Projektet planlægger at være klar til paralleldrift 1.1. 2016 og 1 år frem, 
således at de registre, der i dag ligger i ESR og bruges til opkrævning af 
kommunal ejendomsskat, bidrag og leje mv. i løbet af 2016 tjekkes op mod 
de nye grunddataregistre, for at sikre, at data i grunddataregistrene svarer til 
data i ESR. Først derefter kan kommunerne ophøre med at bruge 
registerdata fra ESR og kunne hente disse fra de nye grunddataregistre. 
Såfremt der sker forsinkelser i dele af grunddataprogrammet vil dette kunne 
påvirke den oprindelige tidsplan. 

Økonomi/Gevinster
Indtil videre forventes langsigtet gevinster af sammen størrelsesorden, som 
er forudset i forbindelse med aftalen om grunddataprogrammet.. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
Grunddatadelen af projektet er forankret i den governance, som er etableret 
i forbindelse med grunddataprogrammet. Ansvaret for vurderingssystemet 
ligger hos SKAT. Ansvaret for økonomidelen af ESR ligger hos 
KL/Kombit. Et egentligt udbudsprojekt er under etablering i regi af 
KOMBIT, og der bliver som led heri en styregruppe med deltagelse af 
kommunale repræsentanter. Kommunerne har været inddraget i 
udarbejdelsen af mål- og løsningsarkitektur for ejendomsdataprogrammet.

Risici
Projektets risiko kan sammenfattes i et ord ’afhængigheder’. Aktuelt er det 
afhængigheden til ’datafordelen’, der har manifesteret sig. Andre 
afhængigheder kan meget vel vise sig senere. En forsinkelse i udvikling af et 
statsligt system i ejendomsdataprogrammet vil med stor sandsynlighed 
udløse en forsinkelse i det kommunale projekt.
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Samlet vurdering
Projektet kalder på meget stor opmærksom, idet de styringsmæssige forhold 
og de mange gensidige afhængigheder mellem dette projekt og initiativerne i 
grunddataaftalen sandsynligvis vil være en stor udfordring flere år fremover.

6.1.a Rammearkitektur og Servicekatelog – 
midtvejsevaluering 

Formål/baggrund
Ved salget af KMD besluttede kommunerne at etablere en fælles 
rammearkitektur, der skulle værne mod fremtidige monopoler og sikre 
bedre, billigere og ikke mindst sammenhængende it i en situation med flere 
leverandører. Siloløsninger skal undgås, så løsningerne kan tale sammen på 
tværs af sektorerne. Der skal fremover være en større grad af genbrug og et 
højere tempo for digitalisering i den kommunale sektor.  

En fælles rammearkitektur er et nødvendigt redskab for kommunerne i 
forbindelse med at stille krav til leverandørerne om at anvende fælles it-
komponenter, åbne deres snitflader, følge fælles standarder osv., således at 
det samme arbejde ikke gøres flere gange.

Leverancer/resultatmål
Hidtil har projektets fokus primært været at realisere den fysiske del af 
rammearkitekturen til brug for KOMBITs monopoludbud. Projektet har 
bl.a. leveret:

 En fælleskommunal rammearkitektur er beskrevet i version 1.0. 
 Et introduktionsdokument, der forklarer rammearkitekturen er klar
 Der er etableret en Serviceplatform. 
 Der er beskrevet og kravsat 6 støttesystemer, som skal understøtte 

leverandørerne i forbindelse med udvikling af fagsystemer. 
Udbudsmateriale er færdiggjort til review.

 Der er besluttet en driftsstrategi for støttesystemerne.. Udviklings- 
og testmiljø er stadig uafklaret.

 Der er opsat forskellige migrationsscenarier så løsninger, der ikke 
eller kun delvist opfylder rammearkitekturen, på sigt kan bringes i 
overensstemmelse med rammearkitekturen efter behov.  

I næste fase vil projektet have fokus på videre udbredelse og anvendelse af 
rammearkitekturen. Det omfatter bl.a. beskrivelse af den kommunale 
rammearkitektur i version 2.0, så arbejdet med at udbygge 
rammearkitekturen til andre områder end KOMBITs monopoludbud bliver 
inkluderet, bl.a. til brug for digitalisering på velfærdsområderne og på 
grunddataområdet. 
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Tidsplan
Projektet løber hele handlingsplansperioden ud, og der er ikke problemer 
med tidsplanen.

Økonomi/Gevinster
Gevinsterne høstes via de løsninger, der anvender rammearkitekturen. 
Realiseringen af rammearkitekturen er en forudsætning for, at 
gevinstpotentialet kan opnås og kommunernes mulighed for frigørelse fra 
monopolet.

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projektet hører under KL/KOMBITs styregruppe for Sammenhængende it, 
for derved at sikre løbende koordinering og styring af afhængighederne til 
de to nært beslægtede projekter ”Arkitekturrådet” og ”Sager på Tværs”.

KOMBIT har indtil videre været projektleder, men projektet står over for et 
faseskift, hvor en deling af projektet overvejes, med en KOMBIT-
projektleder til at varetage ”byggeprojekterne” og servicekataloget i 
KOMBIT og en KL-projektleder til at varetage videreudvikle 
rammearkitekturen på strategisk niveau. Formålet er derved at styrke 
indsatsen på de dele af rammearkitekturen, der ikke udspringer af 
KOMBITs plan for monopolbrud, men af den kommunale sektors 
forretningsmæssige behov samt sikre en tættere kobling til den 
fællesoffentlige digitale dagsorden.

Projektet har afholdt temadage og etableret arbejdsgrupper med deltagelse 
af kommunale arkitekturressourcer ligesom relevante dokumenter sendes i 
høring hos kommuner og leverandører. Den endelige blåstempling af 
rammearkitekturleverancer sker i Kommunernes fælles Arkitekturråd.

Ydermere er der indgået et værdifuldt samarbejde med ATP om at aligne 
modeller og metoder om forretningsarkitektur. 

Risici
På et tidligt tidspunkt i projektet bestilte projektet en risikoanalyse 
udarbejdet af Devoteam. Rapporten har været et godt redskab til løbende 
risikostyring, som betyder, at projektet og styregruppen løbende forholder 
sig til projektets risici Der er mange interessenter og ingen eksempler rundt 
i verden, hvorfra man kan hente erfaringer til etablering af en samlet 
arkitektur for en nations samlede kommunale sektor. Derfor er løbende 
dialog med leverandører og kommunale medarbejdere, der kender det 
kommunale maskinrum en vigtig aktivitet i projektet til sikring af, at 
rammearkitekturen og servicekataloget reel kan anvendes og giver den 
ønskede nytteværdi. 
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Samlet vurdering
Generelt er projektet kommet langt på de 2 år, der nu er forløbet. Mange 
skibe er sat i søen og realisering af første sæt støttesystemer og 
servicekatalog er nært forestående. Projektetarbejder videre med at opbygge 
en homogen arkitekturforståelse i KOMBIT, KL og kommunerne, og med 
at udbygge rammearkitekturen til velfærdsområderne og til i højere grad at 
imødekomme kommunernes lokale behov. 

6.1.b Sager på tvær it-løsninger og 
organisatorisk skel – midtvejsevaluering 
Formål/baggrund
Projektet har fokus på sags- og dokumentområdet, der dækker over 
behandling af sager og dokumenter i kommunernes it-systemer. Traditionelt 
har det kommunale it-landskab været tænkt sådan, at sager og dokumenter 
hørte hjemme i ESDH-systemet, mens beregninger og andre mere datanære 
transaktioner hørte hjemme i de kommunale fagsystemer. Den skarpe 
arbejdsdeling mellem ESDH- og fagsystemer har dog aldrig fungeret i 
praksis, idet mange fagsystemer også har sags- og dokumenthåndtering. Der 
opstår dermed behov for at kunne flytte sager og dokumenter og binde dem 
sammen på tværs af systemerne. Projektet skal tilvejebringe metoder og 
løsninger, der hindrer, at medarbejdere i kommunerne skal bruge deres tid 
på manuelt at flytte oplysninger og dokumenter mellem it-systemerne. 
Forudsætningen for nemt og billigt at kunne lave digital integration mellem 
ESDH og fagsystemer er, at den kommunale it-arkitektur er forberedt til at 
tale sammen bl.a. via fælles standarder. Til det brug findes en række 
fællesoffentlige standardiseringstiltag som referencearkitekturen for sags- og 
dokumentområdet og OIO standarderne for Sag og Dokument, som 
projektet anvender og bygger videre på. 

Formålet med ”Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel” er 
således at bakke op om arbejdet med rammearkitekturen ved at understøtte 
omstillingen af den kommunale it-understøttelse på sags- og 
dokumentområdet, så den bliver mere fleksibel og sammenhængende, og 
kommunerne dermed får bedre og billigere it.

Leverancer/resultatmål
Projektets hidtidige leverancer svarer til de aftalte leverancer med de 
justeringer, der er aftalt med styregruppen og Arkitekturrådet undervejs. 

Politik for sags- og dokumentområdet vedtaget december 2011
KL’s bestyrelse vedtog i december 2011 en KL politik for sags- og 
dokumentområdet. Hensigten med politikken er at opnå en 
sammenhængende og enkel håndtering af sager og dokumenter med et 
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minimum af dobbeltarbejde og størst mulig automatisering af 
arbejdsgangene i kommunerne. 

MOX – en metode til bedre forbindelse mellem de kommunale it-systemer 
Arbejdet med MOX er en anvisning på, hvordan man relativt simpelt med 
små tilføjelser udenpå it-systemerne kan sætte dem i stand til at udveksle 
sager og dokumenter ved hjælp af standarderne. Det vil give gevinster i og 
med at medarbejderne kan bruge deres tid på kerneopgaven i stedet for at 
skulle forbinde it-systemerne manuelt.

MOX står for Messages (beskeder mellem it-systemer), OIO Sag og Dokument 
(standardene) og X-change (udveksling af sager og dokumenter). Siden 
efteråret 2012 har projektet sammen med arbejdsgruppens medlemmer fra 
Hjørring, Frederikshavn, Horsens, Odense og Svendborg og i samarbejde 
med it-leverandører arbejdet med at afprøve metoden i praksis. 
Erfaringerne fra afprøvningerne bliver givet videre, så de kan indgå i 
arbejdet med rammearkitekturen.

Fremtidigt vedligehold og udvikling af standarderne
Projektet har netop med bistand og finansiering fra KOMBIT forestået en 
revision af standarden for Sag til en version 1.2, hvilket var en 
nødvendighed i forhold til de kommende udbud på monopolområdet. KL 
er fortsat i dialog med staten om en fremtidig permanent model for 
vedligehold og videreudvikling af de fællesoffentlige standarder for Sag og 
Dokument. 

Tidsplan
Projektet er oprindeligt sat til at løbe til udgangen af 2015 og det gælder 
fortsat.

Økonomi/Gevinster
Projektet er oprindeligt defineret som et støtteprojekt for arbejdet med 
etablering af den fælles rammearkitektur og er derfor ikke født med egen 
business case. Projektet har dog alligevel lavet et business case dokument, 
der beskriver de mulige gevinster uden at sætte eksakte beløb på. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
Projekt er forankret i KL og har haft deltagelse fra kommunerne i form af 
en dedikeret arbejdsgruppe under kommunernes it-arkitekturråd. Projektet 
hører under KL/KOMBIT styregruppen for sammenhængende it, for 
derved at sikre løbende koordinering med det nært beslægtede projekter 
”Rammearkitektur og Servicekatalog” og ”Arkitekturrådet”.
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Risici
Projektet arbejder med tre overordnede risici, der også gælder for 
rammearkitekturen. En stor del af formålet med projektet er at imødegå 
følgende de tre risici:
1. Staten, ved Digitaliseringsstyrelsen, vil ikke bidrage til vedligehold og 
udvikling af de fællesoffentlige standarder for Sag og Dokument. 
2. Leverandører anvender standarder forskelligt på grund af manglende 
vedligehold og præcisering af uklarheder. 
3. Kommuner er ikke parate til at arbejde med standardisering.

Samlet vurdering
Projektet forventer at komme i mål med de oprindeligt planlagte leverancer 
og vil fortsat agere støtteprojektet i forhold til rammearkitekturen.

6.1.c Kommunernes IT-arkitekturråd – 
midtevejsevaluering 

Formål/baggrund
Projektet Kommunernes It-Arkitekturråd har som formål at etablere og 
forankre aktiv fælleskommunal arkitekturstyring for at realisere den 
fælleskommunale strategis 5 arkitekturmål: Sammenhængende it, Genbrug 
af funktionalitet og data, Forandringsrobust it samt Flere leverandører og 
Driftsstabilitet. Arkitekturrådet er etableret som et rådgivende organ, der 
sammen med KL og KOMBITs ledelser m.fl. skal tage et hovedansvar for 
at udvikle og udbrede den fælleskommunale rammearkitektur. Målet er at 
give kommunerne et redskab til at sikre sammenhængende og effektivt it 
udviklet på et flerleverandørmarked. Projektet er et led i Programmet for 
sammenhængende it.

Leverancer/resultatmål
Projektets vigtigste resultatmål er at etablere et slagkraftigt It-Arkitekturråd, 
der på strategisk niveau kan fungere som kvalificeret sparringspartner om 
arkitekturstyring for beslutningstagere i kommunerne, KL og KOMBIT. 
Rådet blev formelt etableret marts 2012. Videre har projektet etableret et 
netværk af kommunale it-arkitekter, som ved at indgå i forskellige 
netværksaktiviteter og arbejdsgrupper, arbejder med de operationelle dele af 
arkitekturstyringen, og dermed også forankringen af arkitekturstyringen i 
kommunerne. 

Projektet har videre tilvejebragt konkrete arkitekturprodukter, f.eks. 
introduktion til rammearkitekturen samt fælleskommunale 
arkitekturprincipper, som nu anvendes til at sikre en fælles kommunal 
retning i fælleskommunale projekter og i kommuner. Projektet har stort 
fokus på at tydeliggøre, hvordan arkitekturstyring kan bidrage til at realisere 
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en række gevinster i kommunerne. Aktuelt har projektet netop afholdt en 
temadag om arkitekturstyring, hvor både topledere, it-chefer og specialister 
fra 64 kommuner deltog. 

Arkitekturrådsprojektet har en karakter, hvor fokusområder og de konkrete 
leverancer løbende skal tilpasses for at understøtte de øvrige projekter i 
handlingsplanen og drage nytte af de erfaringer, der løbende opnås. 
Resultatkontrakten opdateres derfor løbende med angivelse af konkrete 
leverancer og resultatmål, som aftales med projektets styregruppe.

Tidsplan
Projektet kører hele handleplansperioden og holder en tidsplan, som 
løbende aftales med styregruppen.

Økonomi/Gevinster
Der er ikke udarbejdet selvstændig business case for dette projekt, da 
projektet understøtter, at gevinsterne realiseres i de øvrige projekter. Der er 
afsat en pulje fra de fælleskommunale midler til rådets drift og 
udviklingsaktiviteter.

Organisering og inddragelse af kommunerne
Arkitekturrådets medlemmer består af 6 kommunale chefer samt 
repræsentanter fra KL og KOMBIT. Kommunerne involveres bredt. Der 
sker løbende en meget åben kommunikation om både aktiviteter i rådet og i 
netværket samt arkitekturstyring i kommunerne generelt. Aktuelt er ca. 100 
kommunale forretnings- og it-arkitekter og andre specialister fra 40 
kommuner repræsenteret i netværket, og det er åbent for alle kommuner.

Projektet har videre en række samarbejdsflader med flere ministerier i staten 
samt SKI for at sikre udbredelse og opbakning til kommunernes 
arkitekturstyring.

KL har ansvaret for projektet, mens KOMBIT deltager med en 
repræsentant i rådet og medvirker ved sekretariatsbetjeningen. 

Risici
Bred opbakning i kommunerne til den fælles arkitekturstyring er afgørende 
for projektets succes. Emnet kan opleves som svært tilgængeligt for andre 
end teknikere, ligesom fælles arkitekturstyring måske af nogen kan opfattes 
som en negativ binding på kommunernes lokale muligheder. Projektet har 
derfor stort fokus på at kommunikere arkitekturstyringens betydning og 
værdi for kommunernes kerneforretning, samt hvordan den fælles 
arkitekturstyring understøtter og sikrer lokale friheder.
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Samlet vurdering
Projektets forventes at komme i mål og kan indtil nu betegnes som en 
succes. Fra starten har rådets møder haft en tæt agenda, hvor projekter i KL 
og KOMBIT har opsøgt rådet for at drøfte problemstillinger relateret til 
arkitekturstyring. 

Rådets slagskraftighed understreges bl.a. ved, at i en nylig offentliggjort 
uvildig måling vurderer 66% af de øverste it-ansvarlige i kommunerne, at 
arkitekturrådet i høj eller nogen grad bidrager til at skabe værdi af offentlige 
it-investeringer. Ved udskiftning af rådets medlemmer vises stor interesse 
for at være medlem af rådet, og nye medlemmer rekrutteres blandt de 
øverst ansvarlige i kommunernes organisation.

6.2 Konkurrenceudsættelse på 
monopolområdet – midtvejsevaluering  

Formål/baggrund
Projektet skal sikre konkurrenceudsættelse af de forretningskritiske 
systemer, hvor KMD i dag har monopol på at være leverandør til 
kommunerne.  Konkurrenceudsættelsen skal sikre kommunerne nye og 
tidssvarende it-løsninger, som er indkøbt til konkurrencedygtige priser.

KOMBIT varetager opgaven med at udbyde de kommunale løsninger. 
Siden beslutningen om at konkurrenceudsætte monopolløsningerne, er 
Udbetaling Danmark (UDK) blevet etableret. UDK har på grund af sin 
opgaveportefølje overtaget ansvaret for omkring halvdelen af 
konkurrenceudsættelsen. UDK er forpligtet på at konkurrenceudsætte 
løsningerne. KOMBIT og UDK arbejder løbende på koordinering af udbud 
af de kommunale løsninger med de løsninger, som blev overdraget til 
Udbetaling Danmark. 

Leverancer/resultatmål
Som forberedelse af monopolbruddet er der blevet fastlagt en 
fælleskommunal rammearkitektur, som fremover er den overordnede 
”byplan” for, hvordan de fælleskommunale løsninger fremover udvikles. 
Som led i den fysiske udmøntning af rammearkitekturen er der planlagt en 
række støttesystemer (infrastruktur), som skal være fælles for de kommende 
løsninger, herunder også UDK’s nye løsninger. KOMBIT etablerer disse 
gennem udbud i 2014.

Forberedelserne af udbuddene af de nye fagløsninger for kontanthjælp og 
sygedagpenge, samt sagsoverblik (SAPA) forløber planmæssigt med henblik 
på udbud i 2014.
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Målsætningen om, at alle kommuner tilslutter sig de fælles udbud blev 
opfyldt primo 2013, hvor alle 98 kommuner tilkendegav deres opbakning til 
KOMBITs udbud vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge, sagsoverblik 
(SAPA) samt infrastruktur hertil (jf. den fælleskommunale 
rammearkitektur).

Da projekterne stiller store krav til kommunernes forberedelse og 
implementering i egen organisation og it-miljø, har KOMBIT udarbejdet en 
drejebog for monopolbruddet, hvor kommunerne kan orientere sig om de 
forberedelser, de skal igennem for at blive klar til de nye løsninger, i forhold 
til den organisatoriske og tekniske forberedelse samt implementering i egen 
kommune. I drejebogen er det gjort tydeligt, hvilke forventninger der er til 
kommunernes forberedelse og de opgaver, der påhviler dem i forbindelse 
med forberedelsen af udbuddet.  

Tidsplan
KOMBITs udbud gennemføres i løbet af 2014. Udviklings- og 
implementeringsfaserne løber i 2015 og 2016.

Økonomi/Gevinster
Forventningen er, at kommunerne efter konkurrenceudsættelsen oplever, at 
udgifterne til de nye løsninger samlet set er faldet med minimum 25 %. Med 
indgåelse af aftale mellem KOMBIT og KMD om regulering af priser på de 
nuværende løsninger er det hentet de første 8 % af dette mål. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
KOMBIT er projektejer og varetager den løbende forberedelse af 
udbuddene.  KL varetager den løbende interessevaretagelse i relation til 
staten. Der er etableret styregrupper med kommunal deltagelse for de 
igangsatte projekter, dvs. for kontanthjælp, sygedagpenge, sagsoverblik 
(SAPA). Kommunerne inddrages løbende i projekterne. Følgegrupper, 
workshops og indstationering i KOMBIT er med til at sikre, at den 
kommunale viden er udgangspunktet for udviklingen af de nye løsninger. 

Risici
Forhandlingerne med KMD om udfasningsbistand vedrørende de gamle 
systemer er vanskelige og har været langvarige, men en aftale er en 
forudsætning for, at udbudsprocessen kan påbegyndes. Der er 
forventningen, at en aftale med KMD nu kan indgås inden for en kort 
tidshorisont. Tidsplanen vil blive genbesøgt i lyset af forhandlingsresultatet.

Samlet vurdering
Monopolbruddet er et meget omfattende projekt, som vil kræve en stor 
ressourceindsats i den enkelte kommune, og det kræver en høj grad af 
fælleskommunal handlekraft, både i form af ressourcer i KOMBIT og i 
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form af kommunal vilje til at finde fælles fodslag om fælles udbud, 
governance og prismodeller. Overordnet betragtet er projektet rigtig godt 
på vej og nyder stor kommunal opbakning.
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6.3 FLIS – midtvejsevaluering 
Formål/baggrund
FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem) skal være med til at 
sikre, at kommunerne sætter sig i spidsen for udvikling af 
ledelsesinformation og gennemsigtighed i den kommunale opgaveløsning. 
På den måde kan FLIS være et alternativ til statslig regelstyring. 

FLIS skal imødekomme det udtalte behov for at benchmarke den 
kommunale indsats mere effektivt og med større kvalitet. FLIS giver 
kommunerne værktøjer til at løse opgaver med ledelsesinformation og 
dokumentation på en ny, nem, kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. 
Hertil kommer, at kommunerne med FLIS kan sætte langt større kraft bag 
kravet om adgang til data fra deres administrative systemer. Det får man 
bedre mulighed for, når man udvikler sammen – frem for hver for sig. 

Leverancer/resultatmål
Projektet forventes stadig at leve op til det opstillede resultatmål, at 
tilvejebringe et effektivt og validt benchmarkingsystem til kommunerne med adgang til 
relevante data. Systemet er på nuværende tidspunkt gennemført på økonomi-, 
borger-, personale- og skoleområdet. Ved årsskiftet forventes FLIS at levere 
et effektivt og validt benchmarkingsystem på områderne økonomi, borger 
og skole. På personaleområdet udestår der stadig enkelte forbedringer af 
data, før resultatmålet er nået. 

Udover de leverancer, der fra start er defineret for FLIS, er det relevant at 
sætte fokus på et mål vedrørende tilfredsstillende datakvalitet i FLIS. Det er 
en kompliceret opgave at få de store mængder data til at blive 
sammenlignelige på tværs af kommunerne, men det er samtidig afgørende 
for nytten af systemet. 

Tidsplan
Tidsplanen for FLIS er ændret siden projektets start. Det skyldes flere ting, 
hvoraf de væsentligste er:
 Tilslutningsperioden blev forlænget for at sikre, at et tilstrækkeligt antal 

kommuner havde tilkendegivet deres tilslutning til systemet før udbud. 
 Der er sket forskydninger af tidsplanen i udviklingsfasen, fordi 

kompleksiteten og ønskerne til systemet er større end forventet. 
Projektets vigtigste prioritet er, at datakvaliteten er tilfredsstillende 
Prioriteringen er sket i samråd med styregruppen. 

 Der kan ske forskydninger på grund af afhængigheder til 
systemleverandører ift. levering af data.

Økonomi/Gevinster
I FLIS forventes der både kvalitative gevinster, kvantitative økonomiske 
gevinster og strategiske gevinster.
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 Kvalitative gevinster: at kommunerne på sigt kan høste gevinsterne, der 
lægges op til i business casen, i form af bedre ledelsesinformation. 

 Kvantitative gevinster. Disse gevinster, eksempelvis i forhold til besparelser 
på datakøb, er svære at klarlægge. Projektet forsøger dog i tæt 
samarbejde med tre kommuner at klarlægge, hvilke besparelser der kan 
være på datasiden for den enkelte kommune. 

 Strategiske gevinster for den samlede kommunale sektor. FLIS har allerede nu 
vist sig at kunne anvendes i dialog med staten. Staten ønsker at skabe 
større gennemsigtighed på hhv. skoleområdet og det sociale område. 
FLIS indgår i KL’s dialog med staten om, hvordan dette mål mest 
hensigtsmæssigt nås. 

Organisering og inddragelse af kommunerne
KOMBIT er projektejer på FLIS. KL er dog dybt involveret i udviklingen 
og implementering af systemet. 77 kommuner er på nuværende tidspunkt 
tilmeldt systemet. Der er nedsat en styregruppe for FLIS, som består af 
repræsentanter fra KL, KOMBIT og direktører/økonomichefer fra fem 
FLIS kommuner. 
 
Kommunerne inddrages løbende i projektet, og der iværksættes yderligere 
ibrugtagningsaktiviteter med netværk og workshops, hvor ibrugtagning og 
anvendelse af FLIS drøftes og udvikles i samarbejde med kommunerne. 

Risici
Følgende væsentlige risici kan fremhæves:
1) Manglende tillid til data i FLIS. Denne risiko kan bevirke, at 

kommunerne ikke har tillid til systemet og derfor ikke tager det i brug. 
Projektet gennemfører datavalideringsmøder, hvor kommunerne får 
indblik i egne data og i overvejende grad oplever, at datakvaliteten er 
tilstrækkelig til at tage systemet i brug. Der er udviklet rapporter der 
gør, at kommunerne også selv kan validere deres data.

2) Implementering og betaling for FLIS. Det er en risiko, at kommunerne 
ikke får implementeret FLIS, hvilket kan give udfordringer i forhold til 
betalingen, der startes op i 2014. KL og KOMBIT igangsætter en række 
ibrugtagningsaktiviteter, som skal støtte kommunerne i processen. 

Samlet vurdering
FLIS forventes stadig at opnå de mål, der er sat i projektet. Dog er det ikke 
realistisk, at det bliver i samme tempo, som det var forudsat i den 
oprindelige tidsplan. For at FLIS bliver et succesfuldt projekt, er det 
afgørende, at kommunerne har tillid til systemet. Det kræver først og 
fremmest, at der er tillid til data. Det er derfor nu det primære fokus i 
projektet. I takt med at dette mål opnås, hvilket vores dialoger med 
kommunerne viser, forventes projektet at indfri målet om et mere validt og 
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aktuelt benchmarkingsystem til gavn for den enkelte kommune og den 
samlede kommunale sektor.



10.1 Brev til TMU om vindmøllestøj
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Dato: 11-11-2013Stop fejlagtig og mytedrevet debat om vindmøllestøj 
 
Til de ansvarlige fagpersoner, folketingspolitikere og ministre, 
 
I Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien har vi fulgt de 
seneste måneders debat om vindmøllestøj og dennes eventuelle 
sammenhæng til helbred med større og større undren og bekymring, idet 
fakta, faglighed og saglighed ser ud til at være undtagelsen og ikke 
grundlaget for debatten. 
 
Seneste eksempel herpå er brevet fra Landsforeningen Naboer til 
Kæmpevindmøller af 9. september 2013, som blev debatteret i et åbent 
samråd i Folketingets Sundhedsudvalg den 7. november 2013. 
 
Siden juni, hvor ministrene fra Sundheds-, Miljø- og Klima-, Energi og 
Bygningsministerierne annoncerede, at de af faglige grunde ville 
igangsætte en undersøgelse af den potentielle sammenhæng mellem 
vindmøllestøj og hjerte-kar-lidelser, har Landsforeningen rejst landet tyndt 
med myter og misinformation om dels baggrunden for at iværksætte 
ovenstående undersøgelse og den viden, der i dag eksisterer på området. 
 
For blot at nævne et par eksempler, så er der ingen videnskabelig 
dokumentation for at ”naboskabet til store vindmøller kan medføre 
sygdom”. Det stod også klart efter samrådet med Sundhedsministeren 
forleden, idet der ikke er dokumenterede erfaringer eller viden, der 
understøtter dette synspunkt.  
 
Indtil dato har det været alle de relevante myndigheders opfattelse, at der 
ikke er grundlag for at antage en sammenhæng mellem vindmøller og 
direkte helbredseffekter på mennesker. 
 
Uanset at en sådan evt. sammenhæng er lille, har Vindmølleindustrien og 
Danmarks Vindmølleforening taget beslutningen om undersøgelsen til 
efterretning. 
 

Miljøministeriet 
Miljøminister Ida Auken 
Børsgade 4 
1215 København K 
 
Åbent brev, også sendt til: 
Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard, Minister for Sundhed 
og Forebyggelse Astrid Krag, Sundhedsstyrelsens Rådgivende 
Videnskabelige Udvalg om Miljø og Sundhed, Sundhedsstyrelsen, Kræftens 
Bekæmpelse, KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Folketingets Sundhedsudvalg og 
Folketingets Miljøudvalg.  
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Et andet eksempel på direkte misinformation og manipulation med faktuel 
viden om vindmøller er Landsforeningens postulat om, at ”udbredelsen og 
karakteren af støjen fra de store møller er anderledes og mere generende 
end støjen fra de mindre, ældre møller”. Dette synspunkt er der ikke belæg 
for, viser en ny rapport fra Grontmij, der inddrager vindmøllestøj fra bl.a. 
nye og storevindmøller. Undersøgelsen konkluderer, at der ikke eksisterer 
den af Landsforeningen postulerede sammenhæng – nærmest tvært imod! 
Resultaterne viser, at forholdet mellem den totale lyd og lavfrekvent støj er 
det samme for små og store vindmøller og at større vindmøller derfor ikke 
giver relativt mere lavfrekvent støj. Analysen er mere omfattende end 
tidligere analyser og baserer sig på data fra 213 vindmøller, og der er 
udeladt målinger fra prototyper. 
 
At sådanne faktuelle fejl og misinformationer fra Landsforeningen anvendes 
til at skræmme såvel nuværende som kommende naboer til vindmøller er 
uacceptabelt og påstandene burde for længst have været klart tilbagevist af 
de ansvarlige myndigheder og politikere. 
 
På baggrund af den af Landsforeningen gennemførte skræmmekampagne 
har sundhedsministeren, miljøministeren og klima-, energi- og 
bygningsministeren nu besluttet at udvide den oprindelige besluttede 
videnskabelige undersøgelse til at dække yderligere fem sygdomsområder 
(diabetes, depression, blodtryk, fødselsvægt og søvn). 
 
I det omfang, at den udvidede undersøgelse fagligt kan begrundes og i 
øvrigt gennemføres på et tilsvarende videnskabeligt grundlag, som den 
oprindeligt besluttede undersøgelse, bakker Vindmølleindustrien og 
Danmarks Vindmølleforening den udvide undersøgelse op. I modsat fald er 
vi havnet i en situation, hvor det åbenbart er ”gadens parlament” og 
bevidste misinformationer, der driver debatten om vindmølleplanlægningen 
i Danmark. Det kan ingen være tilfreds med og slet ikke de naboer til 
vindmøller, som Landsforeningen giver udtryk for at repræsentere. 
 
Det er i dag et faktum, at ministrenes udmelding om undersøgelsen i juni 
og fraværet af information herom til kommuner, naboer eller øvrige parter 
har givet anledning til stor usikkerhed hos borgere og de ansvarlige 
politikere i kommunerne. Det er også et faktum, at denne usikkerhed har 
medført, at flere kommuner har sat deres planlægning i stå med henvisning 
til den nye undersøgelse. 
 
På trods af gentagne opfordringer til de ansvarlige ministre om at informere 
kommunerne om baggrunden for beslutningen om at støtte en 
undersøgelse, er dette fortsat ikke sket. Det er stærkt beklageligt!  
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Vi må derfor endnu engang opfordre de ansvarlige medlemmer af 
Folketinget, ministre og myndigheder til hurtigst muligt at beslutte, hvilken 
faglig begrundet undersøgelse, der er behov for. Samtidig skal 
myndighederne klart og præcist, meddele såvel borgere som kommuner 
herom, herunder hvordan særligt kommunerne skal forholde sig, indtil 
resultaterne af undersøgelsen foreligger. 
 
Vi må samtidig opfordre de ansvarlige ministre og myndigheder til at sikre, 
at undersøgelsen sættes i gang snarest muligt, samt at der fastsættes en 
klar og ufravigelig deadline for undersøgelsens færdiggørelse. En deadline, 
der på grund af debattens omfang bør være så kort, som det fagligt kan 
begrundes.  
 
Vi må endeligt appellere til, at alle parter – herunder Landsforeningen – 
respekterer de faglige beslutninger, der træffes, således at der igen 
kommer fakta, faglighed og saglighed ind i debatten om vindmøller. 
 
Andet kan ingen være bekendt!  
 
Med venlig hilsen 
 

 
 

  

Asbjørn Bjerre 
Direktør, Danmarks Vindmølleforening 

  
  
 

Jan Hylleberg 
Adm. direktør, Vindmølleindustrien  
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NOTAT

Forslag til NST om proces med kommuner 
om vandråd og indsatsprogram

Baggrund
Kommunerne skal formentlig i 2014 udarbejde forslag til indsatsprogram 
for vandløb i 2. vandplangeneration. En række kommuner skal formentlig 
være sekretariat for Vandråd, som skal rådgive kommunerne om dette 
indsatsprogram.

Behov
Der er behov for tre ting:

 Politisk forankring
 Afklaring af paradigme/vejledning
 Forankring blandt kommunale medarbejdere.

Hvornår
Der foreslås proces med tre elementer:

A. Konference om vandråd. 
B. Intensivt forløb om paradigme/vejledning. 
C. To-tre temadage geografisk spredt i landet for kommunale 

medarbejdere. Processen er lagt koncentreret i de første 6 uger af 
2014, hvor lovforslaget er vedtaget og basisanalysen er 
offentliggjort.

Hvem
Målgruppen for hvert af ovennævnte elementer er:

A. Det politiske niveau:
1) De politikere og chefer, som skal lede rådenes arbejde
2) De interesseorganisationer, som skal deltage i rådene
3) Miljøministeren og hendes ministerium, som har bestilt 

arbejdet 
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4) Andre politikere, som har støttet eller afvist lovforslaget

B. Embedsværk i NST og kommune
a. Udpegede ledere og/eller medarbejdere, som skal levere 

grundlag for indsatsprogram og modtage programforslag
b. Udpegede kommunale ledere og/eller medarbejdere, som 

skal levere oplæg til indsatsprogram 

C. De ledere og medarbejdere, som skal levere oplæg til vandråd om 
indsatsprogram og levere indsatsprogram til NST.

A. Konference om Vandråd 13. januar 2014
Budskabet: Rammerne er givne, her skal vi se på hvordan vi bruger dem 
konstruktivt. KL er tydelig om den kommunale ramme.

Programskitse
Lokaliteten åbner kl. 9:30 med morgenmad. 
Konferencen åbner kl. 10
Formiddagskaffe kl. 11
Frokost kl. 12:30
Eftermiddagskaffe kl. 14
Konferencen slutter kl. 15

Oplægsholdere:
 Kunne være:

1. Miljøministeren om hvorfor vi skal have sådanne råd
2. Formanden for KL’s udvalg for teknik og miljø om hvad 

kommunerne vil bruge disse råd til
3. Vidensperson fra et svensk vattenråd om de svenske resultater
4. Repræsentanter fra flere interesseorganisationer om deres ønsker til 

vandråd, DN og L&F
5. Teknisk direktør om organisering af vandråd

Deltagertal:
I størrelsesordenen 200 personer.

Arrangør og finansiering: 
KL indbyder og arrangerer det praktiske. Arrangementet er deltagerbetalt, 
pris ca. 1.500 kr. / deltager.
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B. WorkCamp (internat) om produktion og leverance af 
indsatsprogram (uge 4 eller 5, 2014)

Budskabet: Lov og basisanalyse er på plads, så de overordnede rammer er 
givne. 
Udfordringerne er dog stadig store. Her skal vi se på indsatsprogram: 
o Hvilket produkt leverer NST til kommunerne (materialets karakter, 

detaljeringsniveau, …)?
o Hvilket produkt ønsker NST fra kommunerne (materialets karakter, 

detaljeringsniveau, …)?
o Hvilket produkt kan kommunerne levere? Afklaring af om NST’s 

ønsker er realistiske under hensyn til:
 NST’s leverance af indsatsbehov, virkemidler og økonomisk 

ramme
 Konkret vidensniveau i kommunerne om det enkelte vandløb
 Rum til faktisk udmøntning i dialog med lodsejerne om 

indsatsen
 Snitflader (ESDH, GIS, ønsker om offentlighed, …)
 Synergi til andre dele af indsatsprogrammet
 Temaer uden direkte relation til vandløb rejst af interessenter i 

Vandråd
 …

o Test af metode på et opland fra østDK og et opland fra vestDK. (Evt. 
oplande fra Skåne eller Sydslesvig, hvor NST har introduceret 
pseudomålsætninger og placeret problemtyper på vandløbene).

Programskitse:
Grupper bearbejder og udvikler på grundlag af oplæg i plenum. Evt. 
rollespil o.a. måder at håndtere ”spil” mellem personer i Vandråd og hos 
lodsejere. Programmet udvikles sammen af NST og KL, vi kan hente 
inspiration fra WorkLab: 

Oplægsholdere:
Kunne være:

1. NST om Vandområdeplaner og planproces
2. NST om basisanalyse og forventede virkemidler 
3. DCE om det videnskabelige grundlag for virkemidlerne
4. NST om forventet opgørelse af indsatsbehov og økonomisk ramme
5. NAER om rammen for brug af midler i landdistriktsprogrammet
6. KL om kommunalt samarbejde
7. NST om planproces for andre vandforekomster

Deltagertal:
I størrelsesordenen 22 personer: 12 kommunale, 8 NST, 2 KL.

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_60549/cf_202/PROGRAM_WorkLab_om_klimatilpasning_8-9.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_60549/cf_202/PROGRAM_WorkLab_om_klimatilpasning_8-9.PDF
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Arrangør og finansiering: 
KL arrangerer (finder lokalitet, indbyder en mindre kreds, faciliterer og 
samler op). NST betaler deltagernes ophold og KL konsulenter. 
Prisoverslag: 125.000 kr.

C. To-tre temadage geografisk spredt i landet for 
kommunale medarbejdere (uge 6, 2014)

Budskabet: Lov og basisanalyse er på plads, så de overordnede rammer er 
givne. Udfordringerne er dog stadig store. Her skal vi se på 
 VANDRÅD: 

o Hvilke drøftelser kan et vandråd føre fælles for hele 
vandoplandet?

o Hvordan faciliterer vi processen, så resultatet bliver konstruktivt. 
 VEJLEDNING OG PARADIGMA TIL INDSATSPROGRAM: 

o Hvilket produkt leverer NST til kommunerne og hvilket produkt 
returnerer kommunerne til NST (materialets karakter, 
detaljeringsniveau, …)?

Programskitse
Lokaliteten åbner kl. 9 eller 9:30  med morgenmad. 
Temadagen starter ½ time efter åbning
Temadagen slutter kl. 15:30 eller 16

Oplægsholdere:
 Kunne være:

1. NST om rammer for indsatsprogram og vandrådenes opgave
2. NST og Kommunal chef om levering fra NST til kommuner – og 

levering fra kommuner til NST (vejledning og paradigme)
3. NN om hvordan Vandråd kan drøfte lokalisering af indsats samt 

valg af virkemidler OG hvordan den efterfølgende dialog med 
lodsejerne kan gribes an

4. NN om detaljeringsgrad i forhold til enkelte virkemidler – belyst ud 
fra konkret eksempel.

5. Vidensperson fra ?? om facilitering af store”vanskelige” grupper

Deltagertal:
KL holdt 2x2 temadage for medarbejdere om vandhandleplaner i 2012, hver 
gang holdt man en dag i Slagelse og en dag i Vejle. Til anden temadag 
mødte lidt over 100 op. Prisen for temadag 2 var 1.200 kr. pr. deltager.

I temadagene deltager formentlig en medarbejder og en leder fra større 
kommuner: 120 personer.
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Arrangør og finansiering: 
KL indbyder og arrangerer det praktiske. Arrangementet er deltagerbetalt, 
pris ca. 1.200 kr. / deltager.



13.1 Dialogmøde vedr. oprettelse af fælles færgesekretariat
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Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om 
erhvervsfremme og forskellige andre love
Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt en ændring af lov om 
erhvervsfremme og forskellige andre love i offentlig høring. Lovforslaget 
indeholder bl.a. ændringer af Lov om erhvervsfremme og ændring af Lov 
om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og 
kommuners og regioners deltagelse i selskaber. 

Forslag til ændringer af lov om erhvervsfremme
Lovforslaget følger op på regeringens opfølgning på kommunalreformens 
evaluering. ”Bedre kvalitet og samarbejde” fra juni 2013. Det fremgår her, 
at regeringen ønsker en sammenhængende og resultatorienteret 
erhvervsudviklingsindsats. En ny vækst- og udviklingsstrategi skal styrke 
ejerskabet i kommuner og regioner til arbejde med vækst og udvikling. 

KL deler regeringens ønske om, at erhvervsudviklingsindsatsen skal være 
resultatorienteret. Kommunerne opfatter og anvender erhvervspolitikken 
som en investeringspolitik, der skal give afkast i form af vækst og 
arbejdspladser. 

KL mener imidlertid, at lovforslaget indeholder en række elementer, der vil 
forhindre, at ændringerne fører til den ønskede effekt. 

KL tager kraftigt afstand fra forslaget om at flytte beslutningskompetencen 
til at fastlægge den regionale erhvervsudviklingsstrategi væk fra vækstfora til 
regionsrådene. Hertil kommer, at der etableres et stort administrativt og 
bureaukratisk apparat. KL vil derfor opfordre regeringen til at gentænke 
flere dele af det fremsatte lovforsalg.

Flytning af beslutningskompetencen fra vækstfora til regionsrådene
KL vil kraftigt opfordre til, at regeringen genovervejer forslaget om at vil 
flytte beslutningskompetencen til at fastlægge en strategi for den regionale 

Erhvervsstyrelsen 
Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk
Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk

mailto:stefre@erst.dk
mailto:stefre@erst.dk
mailto:stinyl@erst.dk
mailto:stinyl@erst.dk
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erhvervsudvikling væk fra vækstfora til regionsrådene. KL har både før og 
som led i arbejdet med kommunalreformens evaluering bakket op om den 
hidtidige model, hvor vækstforum var omdrejningspunkt for at skabe 
sammenhæng og ejerskab blandt alle relevante parter om den regionale 
erhvervsudvikling. 

I regeringens opfølgningspublikation fremgår også, at de regionale 
vækstfora har skabt en mere professionel erhvervsudviklingsindsats og et 
stærkere regionalt ejerskab. Det er KL enig i, og det bør fastholdes. 

Fremover skal vækstfora alene formulere et udkast til de erhvervsrettede 
dele af en ny regional vækst- og udviklingsstrategi. Som lovforslaget ligger 
nu, er det et udkast, som selvom det godkendes i Danmarks Vækstråd, kan 
afvises af regionsrådet, som har den endelige beslutningskompetence. I 
praksis vil det betyde, at parterne i vækstforum, herunder 
kommunalpolitikerne alene vil blive rådgivende ift. regionsrådet. Det vil 
begrænse den kommunalpolitiske interesse i at deltage i arbejdet. 

Det er KL’s vurdering, at der vil ske et væsentligt tab af ejerskab og 
opbakning i kommunerne til det regionale erhvervspolitiske arbejde. 
Hverken kommunerne eller de øvrige parter i vækstfora har længere 
medindflydelse på beslutningerne.

Selvom vækstfora fortsat har indstillingsret til staten om udmøntningen af 
strukturfondsmidlerne og til regionerne om regionale midler til 
erhvervsudvikling, så viser de hidtidige erfaringer, at det er politisk 
indflydelse og ejerskab og ikke ekspeditionen af ansøgninger, der har 
kommunalpolitikernes interesse. 

Det er kommunerne og staten, der leverer de rammebetingelser, som er 
afgørende for virksomhedernes muligheder for vækst og udvikling.  Det er 
kommunerne, der er i daglig kontakt med virksomhederne. Og det er lokalt 
i virksomhederne, at væksten skal skabes. Det er således afgørende, at den 
samlede vækst- og udviklingsstrategi forankres hos de parter, der har 
redskaber til at udmønte politikken. 

Hertil kommer, at regionsrådet har to år til at færdiggøre en vækst- og 
udviklingsstrategi. KL går ud fra, at strategien ligesom den hidtidige 
regionale erhvervsudviklingsstrategi skal danne rammen for udmøntningen 
af EU’s strukturfondsmidler. Set i dette lys, kan den to årige ramme føre til 
en væsentlig forsinkelse i at få strukturfondsmidlerne ud at arbejde. 
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Nye administrative processer
Lovforslaget indeholder en række nye administrative processer, herunder 
høringsprocesser, som forekommer omfattende. Samtidig står Danmarks 
andel af EU’s strukturfondsmidler til en reduktion på 20-30 pct. KL mener, 
at det er et væsentligt spørgsmål, om omkostningerne til administration 
overhovedet står mål med de midler, der skal udmøntes. 

Inddragelse af lokale og regionale ressourcer
Vækstfora skal, som en del af yderområdeindsatsen, beskrive hvordan lokale 
og regionale ressourcer inddrages i udformning og udmøntning af 
indsatsen. Det strider stærkt imod den gældende ansvarsfordeling. 
Vækstfora skal ikke forholde sig til kommunernes ressourceanvendelse. 

Det fremgår, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om 
evaluering af indsatsen for yderområderne. Det vil KL stærkt opfordre til, 
at ministeren gør. Dette skal også ses i lyset af ophævelse af bestemmelsen 
om, at 35 pct. af strukturfondsmidlerne skal virke til gavn for 
yderområderne. 

Ubegrænset antal emner og uklart niveau for strategi
KL finder det bekymrende, at det i princippet er ubegrænset, hvilke emner 
regionsrådet kan tage op, hvis det vurderes, at det har betydning for den 
regionale udvikling. På størstedelen af områderne har kommunerne 
myndighedskompetencerne, og kommunerne har typisk lokalpolitiske 
strategier for de pågældende områder. Det beskrives, hvordan kommunerne 
skal forholde sig til vækst- og udviklingsstrategien i deres indsatser og 
strategier. Men der er ikke nogen beskrivelse af, at regionsrådene skal 
forholde sig til kommunernes strategier.

Hertil kommer, at lovteksten om vækst-og udviklingsstrategien er uklar, når 
det gælder niveauet for strategien. Det bør fremgå meget klart, at der er tale 
om en helt overordnet strategi af politisk karakter. Det bør desuden 
præciseres, at denne strategi, ligesom RUP’en og 
erhvervsudviklingsstrategien, ikke har retligt bindende karakter for 
kommunerne.

Styrket koordination i Danmarks Vækstråd
KL finder det positivt, at Danmarks Vækstråd fremover får en aktiv rolle i 
at styrke koordinationen. KL vil også gerne kvittere for, at den regionale 
udviklingsplan skrives ud af planloven, og at planlægningsopgaven fremover 
alene er et kommunalt og statsligt anliggende. 
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Ændring af Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre 
offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i 
selskaber.
Fsva. Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige 
myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (L 548) 
mener KL, at der er behov for, at L 548 moderniseres på yderligere to 
punkter. Der er brug for, at kommunerne får bedre mulighed for at 
indhente stordriftsfordele og effektiviseringer via kommunale samarbejder:

Fjernelse af tærskelværdien for hvornår kommuner må løse opgaver for hinanden efter L 
548
Kommunerne må i dag kun løse opgaver for hinanden, hvis opgaverne er 
under EU’s tærskelværdi på 1,5 mio. kr., eller hvis der er særskilt hjemmel i 
lovgivning, som der fx er på biblioteks- og beredskabsområdet. Denne 
grænse blev indført i 2005 for at begrænse mængden af opgaver, som 
kommunerne kunne løse for hinanden efter kommunalreformen.

Før 2005 var der ikke en beløbsgrænse for, hvornår kommuner måtte løse 
opgaver for hinanden. På det tidspunkt løste de opgaver for hinanden for 
ca. 100 mio. kr. Efter 2005 er det mindsket til 60 mio. kr. Der er endvidere i 
dag en løbende debat om, hvor vidt nogle opgaver som fx administrative 
opgaver vil kunne løses mere effektivt i et samarbejde. Kommunerne bør 
kunne samarbejde om sådanne opgaver uden, at det skal ske i selskabsregi 
med private leverandører eller i et §-60 selskab. Derfor bør tærskelværdien 
fjernes. Det skal bemærkes, at EU’s udbudsregler stadig vil gælde for 
opgaver over tærskelværdien. Kommuner kan således kun løse opgaver for 
hinanden over dette beløb, hvis de efter en udbudsrunde viser, at de er 
bedst og billigst ift. private leverandører.

Bedre mulighed for deltagelse i selskaber
L 548 giver kommunerne og andre offentlige myndigheder adgang til at løse 
større opgaver over 1,5 mio. kr., hvis det sker i selskabsregi med private 
leverandører. Selskabet skal imidlertid opfylde en række betingelser. Bl.a. 
skal de private ejere af selskabet som minimum besidde 25 pct. af selskabets 
kapital og stemmerettigheder, og selskabets omsætning, der stammer for 
andre end kommuner/regioner, må højst være 50 pct. 

Herudover er der en begrænsning ift., at en kommune ikke kan deltage 
indirekte i et selskab omfattet af loven, eksempelvis ved et datterselskab, et 
kommunalt fællesskab, jf. § 60 i styrelsesloven, eller KL. Dette udgør en 
begrænsning for kommunernes muligheder for at deltage i selskaber, fx i 
situationer, hvor et kommunalt fællesskab ønsker at sælge produkter og 
tjenesteydelser, som bygger på viden, der er oparbejdet i fællesskabet. KL 
ønsker denne begrænsning ophævet. 
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Høringssvaret fremsendes med forbehold for KL’s politiske godkendelse. 

Med venlig hilsen

Jan Olsen



14.2 Fremtidens velfærdsalliance – KL site om frivillighed og 
samskabelse



Fremtidens velfærdsalliance - 
Sammen er vi bedst

KL-site om frivillighed og samskabelse i kommunerne, december 2013

Indhold på site:

Felt 1.1. Fremtidens velfærdsalliance 
Felt 1.2. Kommunalbestyrelserne sætter rammen og retning
Felt 1.3. Kommunalbestyrelsens ansvarsområder – hvornår er velfærdsalliancer mulige? 

Felt 2.1. Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige 
http://www.frivilligcharter.dk/
Felt 2.2. Frivillighedsrådet http://www.frivilligraadet.dk/
Felt 2.3. Investér før det sker http://www.kl.dk/Fagomrader/Social-
service/investerfoerdetsker/

Felt 3.1. Opmærksomhedspunkter når kommunen organiserer frivillige
Felt 3.2. Ledelse af frivillige – Væksthus for Ledelse 
http://www.lederweb.dk/Dokumentarkiv/Publikationer/Frivillige/
Felt 3.3. Fakta om Frivillighed

Felt 4 og frem: cases med faktabokse
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Forord: Fremtidens velfærdsalliance (felt 1.1)

Velfærd er ikke bare lig de ydelser, der produceres af det offentlige – og særligt af 
kommunerne. Velfærd skabes i fællesskab. For at opretholde og videreudvikle 
velfærden i Danmark kræver det, at kommunerne finder nye veje til at løse deres 
opgaver. En af vejene er at nytænke og styrke samspillet mellem det offentlige, 
borgerne selv, lokalsamfundet og det private erhvervsliv. Vi skal udvikle det, vi kalder 
fremtidens velfærdsalliancer.

Velfærdsalliancer handler om at bringe alle ressourcer i spil: borgerens egne, lokalsamfundets, 
civilsamfundets, erhvervslivets osv., så alle kan bidrage med deres unikke kompetencer. På 
den måde bliver summen af indsatsen større og bedre end den, de enkelte parter hver især 
bringer med sig ind i samarbejdet. Det giver bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større 
livskvalitet for den enkelte. Hvis vi fx skal komme ”ulighed i sundhed” til livs, er en 
kompetent og professionel offentlig indsats ikke tilstrækkelig. Her skal borgeren selv, 
borgerens netværk og frivillige også på banen.

Debatten om frivillighed og samskabelse – det vi kalder velfærdsalliancer - fylder i medierne, 
hos interessegrupper og i kommunerne. Enkelte interessegrupper er skeptiske og mener, at 
kommunerne ukritisk flytter opgaver, som kommunen burde tage sig af, over på private eller 
frivillige aktører. Der er ingen tvivl om, at vi som samfund befinder os i en tid med stram 
økonomi, hvor vi skal sikre mest muligt velfærd for pengene. Men velfærdsalliancer er på 
ingen måde en simpel sparedagsorden eller udtryk for, at kommunerne løber fra deres ansvar. 
Velfærdsalliancer er en ny arbejdsform i kommunerne og et nyt samspil i samfundet som 
helhed. Det er udtryk for, at kommunestyret hele tiden er i udvikling.

Det handler om at skabe et samfund, hvor flere borgere kan tage medansvar og vare på sig 
selv og har lyst til at bidrage til fællesskabet i samspil med det offentlige. Det er også den 
vision, der ligger i det nationale frivillighedscharter som regeringen sammen med en bred 
vifte af organisationer, herunder KL og en lang række frivillige foreninger lancerede i juli 
2013.
Der er brug for:

 En professionel kommunal opgaveløsning, der i meget større omfang end i dag, 
foregår i et samspil med andre aktører, og som er åben og samarbejdende og opsat på 
at bringe alle ressourcer i spil.

 En professionel kommunal opgaveløsning, som understøtter den aktivitet og virkelyst, 
der er i samfundet og den lyst til fællesskab, der er.

 En strategisk tilgang til velfærdsalliancer og respekt for de forskelligheder og særlige 
egenskaber, som kendetegner de forskellige aktører. Der skal være klarhed omkring 
rammer, roller og ansvar. 



3

Vi håber, at vi med dette site får styrket og videreudviklet debatten om, hvordan vi kan skabe 
fremtidens velfærdsalliancer – og ikke mindst at de mange gode eksempler på, hvordan det 
allerede gribes an i flere kommuner, kan inspirere og sætte retning for arbejdet. 

God læse- og arbejdslyst.

Erik Nielsen Kristian Wendelboe
Formand for KL Adm. direktør for KL
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Kommunalbestyrelsen sætter rammen og retning (felt 
1.2)

Det kræver mod at gå nye veje. Og det kræver stærk ledelsesmæssig forankring og 
opbakning – politisk såvel som administrativt. Det er kommunalbestyrelsen, der 
sætter rammerne og retningen og dermed skaber et udviklingsrum for den 
kommunale organisations arbejde med at styrke og udbygge velfærdsalliancer. 

Det er afgørende, at der bliver sendt tydelige signaler til såvel omverdenen som den 
kommunale organisation om, at ambitionen er at afprøve nye muligheder i opgaveløsningen 
og udfordre de gældende normer for, hvordan borgere, lokalsamfund og erhvervsliv kan 
inddrages i samarbejde og partnerskaber. 

Kommunerne skal blive bedre til at invitere borgerne og andre aktører med ind i det rum, hvor vi 
indtil nu har taget patent på at være dem, der tager beslutningerne og tegner rammerne for de 
kommunale serviceydelser.

Det er en rolle, som på den ene side fordrer, at kommunerne tager initiativ til en åben og 
udfordrende dialog med alle de mange aktører, som har aktier i lokalsamfundet, og som udgør 
værdifulde ressourcer i skabelsen af velfærd. Og en rolle som på den anden side fordrer, at 
politikerne tydeliggør deres forventninger. Den politiske opgave består her i skabe en konkret og 
visionær overbygning til velkendte politik- og strategiområder som fx erhverv- og vækstpolitik, 
kulturpolitik, børne- og ungepolitik, sundhedspolitik og socialpolitik, hvor der tænkes i, hvad kan 
vi sammen, og hvad skal vi kunne sammen for at videreudvikle velfærden i fremtiden.

Kommunalbestyrelsen kan i sit arbejde med at styrke og udvikle nye velfærdsalliancer tage 
udgangspunkt i en drøftelse af følgende spørgsmål:
 

 Hvad vil vi?
o Hvad vil vi sammen med lokalsamfundet og det private erhvervsliv? Hvad 

forventer vi af borgerne, af brugerne, af foreningerne og af virksomhederne?
o Hvad vil lokalsamfundet og det private erhvervsliv? Hvad forventer de af os som 

kommune? Hvordan vil de gerne inddrages og være samarbejdspartnere? 
Hvordan kan vi gøre det nemmere og mere attraktivt at bidrage? Hvordan kan vi 
invitere aktører og interessenter med i en dialog om deres ideer, ønsker og behov? 

 Hvad tør vi?
o Hvordan og i hvilken grad deler vi ansvar og medbestemmelse med andre 

aktører? Hvordan udfordrer vi de gængse rammer for, hvordan man kan 
samarbejde, hvem man kan samarbejde med, og om hvad? 

 Hvad gør vi?
o Hvilke områder sætter vi fokus vi på? Hvilke initiativer prioriterer vi? Hvad er 

de næste skridt, og hvem tager ansvar for dem? Skal vi eksempelvis nedsætte et 
§ 17 stk. 4 udvalg? Hvordan skal vi som politikere inddrages?

o Hvordan sikrer vi, at ledere og medarbejdere er klædt på til at samskabe med 
nye aktører?
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 Er det lovligt?
o Formuler de spørgsmål til jeres administration, som er relevante at få afklaret 

for at forfølge jeres visioner. Svarene vil sandsynligvis tegne et billede af 
udstrakte gråzoner og nogle få hegnspæle, som sætter tydelige grænser. Men 
spørgsmålene er af høj værdi i forhold til jeres egen afklaring. Og alene det at 
stille spørgsmål kan flytte rammer og udfordre gængse antagelser om, hvad 
man kan.

Faktaboks: Hvad er et § 17, stk. 4 udvalg? 

I Lov om kommunens styrelse § 17 stk. 4 står følgende: ”I øvrigt kan kommunalbestyrelsen 
nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende 
eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående 
udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter 
regler for deres virksomhed.”

Et § 17 stk. 4 udvalg kan nedsættes ad hoc og have både kommunalbestyrelsesmedlemmer 
og andre som medlemmer. Fx er der intet til hinder for at invitere relevante interessenter ind 
i arbejdet, som har en særlig viden om indholdet i udvalgets arbejde f.eks. repræsentanter for 
fagfolk, erhvervslivet, borgere eller foreninger.

Nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg kan navnlig være relevant i tilfælde, hvor 
kommunalbestyrelsen ønsker, at sagkyndige inddrages i udvalgsbehandlingen af en bestemt 
sag, eller hvor der ønskes repræsentation af interesser, som ellers ikke er repræsenteret i det 
kommunale styre. 

Som eksempler fra praksis kan nævnes ligestillingsudvalg, informationsudvalg og 
visitationsudvalg. 

§ 17, stk. 4-udvalgenes møder er ikke offentlige.

           

Faktaboks: Hvordan arbejder kommunerne med frivillige? 

 Tilskud og puljer til frivillige (alle kommuner) 

 Ansættelse af frivillighedskoordinatorer m.v. 

 Samspil med og medfinansiering af frivillighedscentre (65 centre i hele landet) 

 Vedtager en (frivillig/civilsamfunds)politik, der lokalt sætter rammerne for 
sammenspillet med de frivillige. 

 Digital understøttelse af det frivillige potentiale. Kommunens hjemmeside synliggør 
overfor potentielle frivillige, hvor der er brug for frivillige hænder, og hvordan 
kommunen på forskellig vis støtter det frivillige arbejde.
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Kommunalbestyrelsens ansvarsområder – hvornår er 
velfærdsalliancer mulige? (Felt 1.3)

Alliancer mellem en kommune og borgere, frivillige, uddannelsesinstitutioner, private 
virksomheder mm. kan ikke sættes på en entydig formel. Men der er nogle elementer, 
som skal være på plads i form af åbenhed, gensidig respekt og en vis grad af 
risikovillighed. Derfor skal kommunalbestyrelsen grundigt overveje, hvornår og i hvilke 
sammenhænge velfærdsalliancer kan bane vejen for nye innovative velfærdsløsninger. 

Kommunalbestyrelsen har en række ansvarsområder og roller, som kan sammenfattes under fire 
hovedoverskrifter, hvorunder der vil være forskellige muligheder og spillerum for skabelse af 
velfærdsalliancer:

Kommunalbestyrelsen står i spidsen for kommunens udvikling 
Kommunalbestyrelsen udvikler kommunen og lokalsamfundet i dialog med andre. 
Kommunalpolitik handler samtidig helt grundlæggende om at afveje ofte modstridende 
hensyn og have holdninger og mod til at træffe beslutninger på baggrund heraf. I politik er 
det samtidig et grundvilkår, at der er begrænsede ressourcer til rådighed. En vigtig opgave er 
derfor at prioritere knappe ressourcer og afstemme borgernes forventninger til et realistisk 
niveau.

Med det som udgangspunkt er det kommunalbestyrelsen, der identificerer kommunens 
politiske indsatsområder. Hvordan kan vi fx skabe bedre og mere omkostningseffektive 
velfærdsløsninger? På hvilke områder skal vi samarbejde med andre aktører? På baggrund af 
kommunalbestyrelsens anvisninger udarbejdes der strategier og kommuneplaner, der 
underbygges med konkrete målsætninger.

Serviceudvikler og serviceleverandør
Det er kommunalbestyrelsens ansvar at fastlægge niveauet og sikre kvaliteten af den service, 
som borgere og virksomheder oplever. Med afsæt i de formulerede strategier, er det 
kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at den leverede service lever op til disse målsætninger, 
uanset om det handler om, hvorvidt de ældre borgere får den nødvendige hjælp, eller om 
børnene er klædt fagligt godt nok på, når de forlader folkeskolen. Det er også 
kommunalbestyrelsens opgave løbende at overveje, om den samme service kan leveres på en 
bedre og smartere måde. Hvordan bliver borgerne aktive medskabere frem for passive 
modtagere af serviceydelser? Hvornår er der tale om en kommunal kerneopgave, som alene 
kommunale medarbejdere kan levere? Hvornår og hvordan skaber vi merværdi ved at 
inddrage andre aktører i indsatsen? 

Kommunen er en myndighed
Kommunerne er en myndighed, der har magt til at fastlægge ret og pligt for andre. Det 
betyder, at det i sidste ende er kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for de beslutninger, der 
regulerer forholdet mellem borgerne indbyrdes eller mellem den enkelte og almenheden. Det 
sker fx, når kommunen udsteder byggetilladelser, tilkender eller afslår sociale ydelser, 
eksproprierer, vedtager lokalplaner, anbringer børn uden for eget hjem, fører miljøtilsyn og 
skrider ind, når den observerer lovbrud. Hvordan kan myndighedsfunktionerne åbne sig og i 
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højere grad understøtte et samarbejds- og netværksperspektiv? Hvordan sikres borgernes 
retssikkerhed? 

Kommunalbestyrelsen er arbejdsgiver 
Kommunalbestyrelsen står i spidsen for den kommunale arbejdsplads og er således 
arbejdsgiver for de mange kommunalt ansatte. Som arbejdsgiver skal kommunalbestyrelsen 
tage stilling til, hvilke værdier og vilkår, der skal kendetegne de kommunale arbejdspladser og 
gøre sig gældende for de ansatte? Ønsker man fx at have frivilligkorps på de kommunale 
arbejdspladser? Hvordan klæder man ledere og medarbejdere på til at arbejde på nye måder 
med andre aktører? Hvad lægges der vægt på i dialogen med de faglige organisationer?

Faktaboks: Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer
I juni 2013 aftalte regeringen, Danske Regioner, KL og de tre faglige hovedorganisationer på 
det offentlige arbejdsmarked, OAO, FTF og Akademikerne syv principper for samarbejde 
mellem parterne om modernisering af den offentlige sektor. 

Det syvende princip lyder: ”Borgernes, de pårørendes og lokalsamfundets viden, ressourcer 
og engagement skal inddrages i opgaveløsningen, så det fremmer kvalitet og effektivitet. De 
offentlige ydelser skal fokusere på at understøtte borgeren i at tage ansvar for sit eget liv 
med afsæt i den enkeltes individuelle ressourcer og potentialer.”

Med udgangspunkt i de syv principper er der som led i regeringens økonomiaftaler for 2014 
med Danske Regioner og KL afsat midler til at oprette et innovationscenter i en 3- årig 
periode. Centret har til opgave at forankre og sprede innovative tiltag på tværs af den 
offentlige sektor. Innovative tiltag kan således eksempelvis omfatte nye former for 
borgerinddragelse, der ændrer relationer og snitflader mellem det offentlige og 
lokalsamfundet. Man kan også forestille sig andre typer spilleregler end de kontraktlige ved 
offentlig-privat samarbejde mv.

Innovationscentret skal sikre, at vigtig viden om gode og dårlige erfaringer fra gennemførte 
tiltag og igangværende aktiviteter ikke går tabt. Når der foreligger kvalitetssikret viden om, at 
det er en god ide at implementere lokale tiltag i større skala, skal centrets 
formidlingsaktiviteter virke understøttende for, at det sker.
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Opmærksomhedspunkter når kommunen selv organiserer frivillige 
(Felt 3.1)
Samarbejder mellem den kommunale og den frivillige verden udvikler sig kraftigt i 
disse år. Det sker med vidt forskelligt grundlag og formål, og det kan være organiseret 
på mange måder. Vi har samlet en række opmærksomhedspunkter, som kommunen 
bør have for øje ved brug af frivillige.

Opmærksomhedspunkterne herunder tager afsæt i, at der er tale om kommunens egne 
frivillige. Kommunen skal være opmærksom på, at organiseringen kan have en retlig 
betydning, idet kommunens ansvar og pligter ikke er de samme for egne frivillige og frivillige 
organiseret i en forening. 

Arbejdsgiveransvar
Kommunen har ansvaret for at varetage de opgaver, som de frivillige udfører, og kommunen 
kan derfor blive ansvarlig for de frivilliges handlinger på samme måde, som kommunen er 
ansvarlig for de ansattes. Arbejdsgiveransvaret følger således den, der har ret til at lede, 
instruere og føre tilsyn med arbejdets udførelse. I de tilfælde, hvor de frivillige er organiseret i 
en forening, der har instruktionsbeføjelsen, vil arbejdsgiveransvaret påhvile foreningen.

”Ansættelsesforholdet”
Frivillige er ikke ansat i kommunen, og frivillige er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af 
de samme ansættelsesretlige regler som kommunens ansatte, ligesom de heller ikke er 
omfattet af kollektive overenskomster og aftaler. 

Det betyder bl.a., at frivillige ikke er omfattet af:
 Arbejdspligten
 Loyalitetspligten
 Lydighedspligten
 Tavshedspligten i medfør af forvaltningslovens § 27

Videregivelse af oplysninger og tavshedspligt
Forvaltningslovens § 27 om tavshedspligt betyder, at kommunens ansatte ikke frit kan dele 
alle oplysninger med de frivillige. Hvis det er nødvendigt at videregive personfølsomme 
oplysninger til den frivillige, skal den berørte borger give sit samtykke. 

Frivillige er ikke underlagt forvaltningslovens § 27. Det betyder dog ikke, at frivillige frit kan 
videregive enhver oplysning. Frivillige er således ligesom alle andre borgere underlagt 
straffelovens bestemmelser. Efter straffelovens § 264d kan borgere straffes for uberettiget at 
videregive oplysninger eller billeder om en anden persons private forhold. Herudover må 
man som borger ikke begå ”meddelelseshæleri”, dvs. videregive oplysninger om personers 
private forhold, som er fremkommet ved, at en offentlig ansat har brudt sin tavshedspligt, jf. 
straffelovens § 152d.

Herudover har sundhedspersoner tavshedspligt efter sundhedslovens § 40 – også når de 
arbejder som frivillige.
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Underretningspligt
Der hvor kommunens ansatte er underlagt en udvidet underretningspligt, har alle borgere – 
også frivillige - en almindelig underretningspligt efter servicelovens § 154, når børn og unge 
er udsat for misrøgt i en sådan grad, at der er fare for deres sundhed og udvikling.

Børneattest og straffeattester
Udover børneattesten er der ikke noget lovkrav om at indhente straffeattester for frivillige. 
Nogle kommuner vælger at indhente straffeattester på frivillige på lige fod med 
medarbejdere, men det er altså ikke et lovkrav. 

Arbejdsmiljø
Frivillige er omfattet af arbejdsmiljøloven og arbejdsskadeloven. Det har ikke betydning, om 
der udbetales løn eller ej, men om arbejdet er eller kan sidestilles med arbejde for en 
arbejdsgiver. Afgørende er, om forholdet er kendetegnet ved, at kommunen har 
instruktionsbeføjelse, fører tilsyn med arbejdets udførelse, og om kommunen har ”udbytte” 
af det pågældende arbejde. Der er tale om en samlet vurdering af disse elementer.

Det betyder, at kommunens APV og AMO også skal omfatte frivillige og deres arbejde, og 
arbejdsmiljølovens materielle bestemmelser også gælder for frivillige. Arbejdstilsynet har i en 
særlig At-intern instruks nr. 1/2011 beskrevet retningslinjer for tilsyn med frivilligt arbejde, 
herunder hvilke krav der stilles til det formelle arbejdsmiljøarbejde, og hvordan 
arbejdsmiljølovens materielle bestemmelser håndhæves.

Forsikring
Hvis en frivillig kommer til skade, mens vedkommende udfører opgaver i kommunen, kan 
den frivillige være omfattet af arbejdsskadeloven og dermed kommunens sikringspligt. Det 
afgørende er, at vedkommende efter en konkret vurdering kan siges at udføre arbejde i 
arbejdsskadeforsikringslovens forstand, jf. dennes § 2. I vurderingen indgår de elementer, der 
er nævnt ovenfor. En evt. erstatning for en arbejdsulykke dækkes enten under kommunens 
selvforsikring eller arbejdsskadeforsikring. Frivillige tælles også med ved opgørelse af 
kommunens bidrag til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).

Den frivillige kan ligeledes være omfattet af kommunens ansvarsforsikring, hvis de under det 
frivillige arbejde forvolder skade på andres person eller ting. Den frivilliges eventuelle 
erstatningssvar vurderes i givet fald ud fra dansk rets almindelige erstatningsregler.

Hvis den frivillige ikke er omfattet af kommunens forsikringer, kan den frivillige være dækket 
af sine private forsikringer. 
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Illustration/Eksempel fra Aarhus Kommune
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 Fakta om frivillighed (Felt 3.3)

 95 % af kommunerne forventer, at de vil arbejde endnu mere med frivillige i de 
kommende år. 

 87 % af borgerne mener, at det er en god ide, at kommunerne inkluderer frivillige til 
at løse sociale og praktiske opgaver. 

 51 % af kommunerne inddrager frivillige, der er ikke er tilknyttet en specifik forening, 
men arbejder direkte sammen med kommunen. De udgør en stor ressource for 
fællesskabet og for kommunerne. 

 42 % af danskerne tilkendegiver, at de godt kunne forestille sig at bruge mere tid på 
frivilligt arbejde i fremtiden.

 
 40 % af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde - det svarer til omkring 1,8 

millioner frivillige. 

 Aldersgruppe mellem 40 og 49 år er mest aktive som frivillige. Siden 2010 er der dog 
sket en udligning, så de forskellige aldersgrupper efterhånden har den samme andel af 
frivillige. 

 Kultur, idræt og fritid er stadig de områder, hvor flest udfører frivilligt arbejde. 46 % 
af de danskere, der arbejder frivilligt, har angivet dette område. Det næst mest 
populær område er socialområdet (33 % ). 

 De frivillige bruger i gennemsnit 17 timer om måneden på deres frivillige arbejde. 
Unge frivillige mellem 16 og 29 år er den aldersgruppe, som bruger forholdsvist flest 
timer på frivilligt arbejde – godt 20 timer pr. måned. 

 Hvis man omregner den tid de 1,8 millioner frivillige i Danmark bruger på frivilligt 
arbejde til fuldtidsstillinger (årsværk) svarer det til 110.000 ”fuldtids-frivillige” 
(årsværk).

(Kilde Momentum)
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Cases og Faktabokse
Byudvikling

Case 1: Kolding – vi designer livet (Kolding Kommune)
I 2011 satte Kolding Kommune gang i et omfattende visionsarbejde, hvor byrådet 
involverede en bred kreds af aktører i Kolding Kommune. Omkring 900 aktører var 
involveret i at udforme visionen. 

Som forarbejde til visionsprocessen blev der udarbejdet en analyse, som blandt andet viste, 
at Kolding Kommune stod med en række udfordringer med manglende tilflytning til 
kommunen og et erhvervsliv, som er negativt påvirket af de økonomiske konjunkturer. 
Desuden kunne man konstatere at, kendskabet til Kolding uden for kommunens grænser var 
beskedent – Koldinghus, KIF og Stig Rossen var de primære associationer. Derfor satte 
kommunen sig for at tænke helt nyt i forhold til at designe fremtidens Kolding og 
markedsføre kommunen som mere end håndbold og Dronning Dorothea.

Formålet med visionsprocessen har været at skabe en fælles retning for udviklingen i 
Kolding, som alle aktører kan være fælles om og arbejde sammen om at realisere. En vision 
der skal samle og give retning! Koldings nye vision er blevet til i en nytænkende 
designproces med bred involvering af borgere, foreninger, erhvervsliv, kommunalt ansatte 
og byråd. Visionen ”Kolding - Vi designer livet” blev udviklet/designet i perioden fra maj-
dec. 2012.

Kolding kommune har indgået i et samarbejde med byens erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutioner og andre aktører og inviteret bredt blandt byens borgere. Aktørerne 
er blevet interviewet, har deltaget i kreative workshops og udviklet fremtidsscenarier og 650 
borgere deltog i et stort Visionsforum for at designe fremtidens liv i Kolding. Ældre 
medborgere, studerende og andre forskellige borgergrupper deltog i Visionsforum med idéer 
til at udvikle byen fremover. Borgerne fik indsigt i byrådets arbejde og byrådet, som deltog 
på dagen, fik direkte feedback af borgerene på behov og drømme for fremtiden.

Kolding Kommune er nu i gang med at realisere visionen på første år. Der er nedsat en 
visionsstyregruppe bestående af Kommunaldirektøren, Business Koldings direktør, 
Designchefen og Design- og Managementkonsulenten fra Designsekretariatet. Denne 
sammensætning sikrer en tæt forbindelse mellem kommune og erhvervsliv. 
Visionsstyregruppen sikrer den strategiske retning og fremdrift i visionsarbejdet. Kolding 
Kommune har også etableret et designsekretariat og ansat Danmarks første kommunale 
designchef.

Case 2: Slip Lokalområderne Fri (Hedensted Kommune)
”Hedensted Kommune er vores 46.000 borgere og ikke ”kun” vores 4000 ansatte” lyder 
mantraet i Hedensted Kommune. Byrådet har besluttet at sætte en ny kurs ved at give en 
større del af ansvaret for fremtidens velfærd tilbage til borgerne i lokalsamfundene. 
Intentionen er, at relationen mellem kommune og borger skal ændres, så borgerne i højere 
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grad bliver ”medskabere” af bæredygtig velfærd, og man som kommunen i højere grad 
kommer til at indtage rollen som velfærdsfacilitator. 

Konkret arbejder man i Hedensted Kommune med ”en pose-penge-princippet”, hvor 
pengene følger servicen. Det betyder, at når borgerne ”overtager” en velfærdsservice, vil 
pengene følge med, og borgerne vil blive ansvarlige for at forvalte pengene bedst muligt.  

Projektet ”Slip Rårup Fri” er et af tre områder, hvor man afprøver denne tænkning. For ca. 1 
½ år siden sendte kommunen en invitation af sted til en række borgere i Rårup om sammen 
at udvikle fremtidens velfærd. Det er de enkelte borgere, der har været dagsordensættende i 
forhold til, hvad der skal igangsættes. Det har betydet, at det er meget forskellige projekter, 
der kører i de tre lokalsamfund.  

I Rårup var der et stort ønske om at gøre det attraktivt at bo i lokalsamfundet, men 
udfordringen har været, at det er vanskeligt at komme til og fra Rårup med offentlig 
transport, og derfor ønskede borgerne i Rårup mere fleksible transportmuligheder. 

Ideen om en lokal ”bybus” blev skabt i en drøftelse mellem en kreds af borgere og 
kommunale medarbejdere. En ”bybus”, som skal kunne køre borgere til f.eks. Bilka en gang 
om ugen, en tur til den nærved liggende by Juelsminde, et ugentligt besøg på borgerservice i 
Hedensted, ungerne til fodboldkamp om søndagen, udflugtskørsel for skolens elever og 
børnene i børnehaven m.m. 

Finansieringen til projektet er sket ved at borgerne i Rårup gennem en tæt dialog med 
kommunen har omprioriteret allerede eksisterende midler inden for transportområdet. En 
skolebusrute er blevet omlagt samt anden offentlig transport. Det sparede beløb (120.000 
kr.) er overført til lokalrådet i Rårup og Omegn. Lokalrådet har herefter mulighed for at 
finansiere fleksibel buskørsel for borgerne i Rårup og Omegn. 

Case 3: Landsby- makeover  (Odsherred kommune)
Landsby-makeover er en årlig konkurrence mellem landsbyerne i Odsherred om at forskønne et 
område i landsbyen, der virkelig trænger, og som er til glæde for hele byen.  Samtidigt er det en 
konkurrence, som har til formål at styrke fællesskabet og lokaldemokratiet, og udvikle Odsherred 
med udgangspunkt i borgerdrevne ideer og handlinger. 

Alle landsbyer i Odsherred Kommune fik mulighed for at tilmelde sig med en idé til en 
makeover. Fem landsbyer blev i 2013 valgt ud og fik hver 25.000 kr. til 
makeover’en. Vinderlandsbyen modtog yderligere 50.000 kr., som de kunne fortsætte deres 
makeover for samt 20 timers gratis håndværkerhjælp sponsoreret af Odsherred Erhvervsråd.

Der var mange flere landsbyer end de fem, der havde ansøgt om deltagelse. Odsherred 
Kommune har umiddelbart efter Landsby-makeover 2013, inviteret de øvrige landsbyer på 
besøg, så de i fællesskab kunne drøfte, hvad der skal til, for at de i 2014 kan komme tættere 
på en deltagelse, og hvordan kommune og landsby kan hjælpe hinanden med at nå det mål. 
Landsbyerne mødte talstærkt op til mødet, og Odsherred Kommune er stadig i løbende 
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dialog med dem, hvor det forhåbentlig ender med nogle gode og kreative ansøgninger i 
næste runde af landsby-makeover, der løber af stablen i maj 2014.

Offentligt/Privat samarbejde 

Case 4: Børnenes hovedstad – samskabelse om børns leg, læring og kreativitet 
(Billund Kommune)
Billund Kommune og Lego Fonden er sammen ved at udvikle visionen om Børnenes 
hovedstad. Børnenes Hovedstad skal være det globale mødested for virksomheder, forskere 
og mange andre med fokus på børn, leg, læring og kreativitet. Arbejdet frem mod dette mål 
begyndte i 2009.

Lego Fonden og Billund Kommune har i fællesskab oprettet udviklingsselskabet Capital of 
Children Company, som står for virkeliggørelsen af de mange visioner og projekter i 
Børnenes Hovedstad.  Capital of Children Company er blandt andet ansvarlige for etablering 
af et videnscenter for kreativitet, leg og læring, at tiltrække globale og nationale virksomheder 
til Billund, udvikling af Billund til en by i børnehøjde samt kommunikation og markedsføring 
af Børnenes Hovedstad.

Selskabet arbejder på at få visionen helt ud til både kommunens fagmedarbejdere og borgere, 
så alle engagerer sig i det fælles arbejde. Det sker bl.a. ved at se på byen i børnehøjde og i 
dialog med byens børn. Det har f.eks. ført til, at kommunens medarbejdere på vejområdet har 
taget en ny type asfalt i brug, som er god til rulleskøjter og skateboards. Et andet projekt er 
udviklingen af en robot - i et samarbejde med Syddansk Universitet og et dansk og en 
amerikansk virksomhed – som kan styrke autistiske børns læring og sproglige evner.

Case 5: Innovativ medicinhåndtering (Bornholm Kommune)

Alene i Bornholms Regionskommune indberettes der årligt ca. 1500 utilsigtede hændelser på 
medicinområdet. Det har fået kommunen til at se på, hvordan den kan få en mere intelligent, 
effektiv og sikker løsning til at give ældre borgere den rette medicin. 

Det har ført til et innovationsprojekt mellem Bornholms Regionskommune (initiativtager og 
projektleder), MedicPen AB, KMD Health Care og Bornholms Hospital, hvor også 
brugere af hjemmeplejen på Bornholm er involveret i udviklingen af løsningen. 

Løsningen er en lille, intelligent online pilleautomat til brug i eget hjem med tilknyttet 
softwareløsning og re-designede arbejdsgange i kommunen og hos apoteket, som kan 
imødekomme behovet for en bedre løsning til medicinadministration og medicingivning. 

Bornholms Regionskommune har gennemført en analyse, som viser, at udgifterne i 
kommunens ældrepleje (anslået) kan reduceres med ca. 11 mio. kr. ved implementering af 
denne nye teknologiske løsning. På landsplan er besparelsespotentialet beregnet til ca. 1,1 
mia. kr. pr. år alene i den kommunale ældrepleje. Løsningen vil også kunne bruges på andre 
områder – fx på Psykiatri- og Handicapområdet. Løsningen mindsker også medicinspild - 
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estimeret besparelse for borgerne på Bornholm er ca. kr. 0,7 mio. kr. på årsbasis og til ca. 77 
mio. nationalt.

Digitalisering og velfærdsteknologi 

Case 6: Brugerdreven innovation - mobiltelefonen hjælper med at huske den daglige 
medicin (Hjørring Kommune)
Specialskolen for Voksne i Vendsyssel i Hjørring kommune har med midler fra Fonden for 
Velfærdsteknologi afprøvet en app på mobilen, udviklet til mennesker med psykiske lidelser. 
Via borgerens mobiltelefon påminder systemet dagligt borgeren om at huske aftaler af 
forskellig art – bl.a. den daglige medicin. Hjørring kommune og de involverede borgere har 
været så glade for forsøget, at der er bevilliget penge til videreudvikling af løsningen. I dag er 
mobilplanforalle.dk et færdig produkt i form af en app og indtil videre har hundredevis af 
brugere haft gavn af teknologien.

Digitalisering hjælper borgeren til en lettere og bedre hverdag, hvor man kan klare sig selv 
og det sparer tid for det kommunale plejepersonale, som giver mulighed for at bruge deres 
tid på andre, mere plejekrævede borgere.

Faktaboks: Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 (hører til case 6)

Digitaliseringsstrategien har tre hovedspor:

Slut med papirblanketter og brevpost
I en travl hverdag skal danskerne ikke spilde deres tid på at udfylde papirblanketter på det 
lokale kommunekontor. Og skattekronerne skal ikke bruges på porto og papirflytteri, når der 
findes digitale løsninger, der kan klare opgaverne mere effektivt. Ansøgninger, breve og al 
anden skriftlig kommunikation med det offentlige vil derfor frem mod 2015 foregå digitalt 
for både borgere og virksomheder. De borgere, som har brug for hjælp, vil fortsat kunne 
ringe eller møde op – og en ny fuldmagtsløsning gør det nemmere at være pårørende til fx 
svage ældre. For dem, som ikke kan anvende de digitale løsninger, vil det fortsat være muligt 
at modtage papirbreve fra det offentlige. 

Ny digital velfærd
Velfærdsteknologi er en af nøglerne til at åbne døren til fremtidens velfærd. Den offentlige 
sektor har de seneste år satset på velfærdsteknologi og gjort sig erfaringer, der betyder, at it 
og ny teknologi nu kan udnyttes mere intensivt til at modernisere og effektivisere den 
offentlige service i fx vores folkeskoler, ældreplejen og sundhedsvæsenet. God service 
kræver ikke nødvendigvis et fysisk møde. I mange tilfælde kan digitale løsninger eller ny 
teknologi levere en mere moderne og effektiv service.

Tættere offentligt digitalt samarbejde
Et fortsat fokus på central koordinering skal sikre, at danskerne oplever, at alle offentlige 
myndigheder arbejder effektivt digitalt sammen – herunder bruger fælles løsninger, undgår 
dobbeltarbejde og genbruger de relevante data.
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Der er efterfølgende udarbejdet en strategi for digital velfærd mellem Regeringen, KL og 
Danske Regioner, der i fællesskab vil sætte fart på brugen af teknologi og digitalisering på de 
store velfærdsområder.

Beskæftigelse

Case 7: Borgeren ved roret i beskæftigelsesindsatsen (København Kommune)
Københavns Kommune er i gang med et kursskifte på beskæftigelsesområdet, som handler 
om at ændre fortidens myndighedskultur til en aktiv servicekultur, der sætter borgeren ved 
roret. Udgangspunktet er en tro på, at de fleste borgere har lysten, viljen og ressourcerne til 
at finde et job. Programmet Borgeren ved Roret vil derfor imødekomme de lediges behov 
for medbestemmelse og styring og give dem bedre muligheder for selv at stå i spidsen for 
den indsats, der skal bane vej til arbejdsmarkedet. 

Omdrejningspunktet er en række nye, overvejende digitale tiltag, der gør det muligt for 
kommunen at tilpasse deres rådgivning til den enkeltes behov. Ambitionen er, at 60 % af 
Københavns ledige borgere er aktivt selvbetjenende i 2015. I det ligger, at borgerne ikke blot 
betjener sig selv via selvbetjeningsblanketter og andre online løsninger, men at de mærker og 
udnytter, at de har indflydelse på deres egen situation og aktivt kan gøre noget for at komme 
i arbejde. Når den overvejende del af borgerne er aktivt selvbetjenende, forventer 
kommunen, at deres vej til beskæftigelse bliver kortere. Dels fordi borgerne ikke i samme 
omfang som tidligere skal vente på jobcentrets initiativ. Dels fordi borgeren vil føle et større 
ejerskab til aktiveringen og være mere motiveret for at følge den. Og endelig fordi 
jobcentrets rådgivning vil være mere differentieret og i højere grad tage udgangspunkt i den 
enkelte borgers situation.

Case 8: Boligrenovation får ledige beboere i job (Fredericia Kommune) 

Sønderparken og Korskærparken er to udsatte boligområder i Fredericia Kommune, som i 
de kommende 3 år skal renoveres og ombygges for 2,4 mia. kr. I den forbindelse har 
Fredericia Kommune indgået et samarbejde med boligorganisationerne Boligkontoret 
Fredericia og boli.nu om at sikre, at virksomheder, håndværkere og arbejdspladser, der bliver 
en del af renoveringen, indgår frivillige partnerskabsaftaler om at skabe job til ledige i 
boligområderne. Formålet er at give unge og ledige en mulighed for at oparbejde og/eller 
vedligeholde kompetencer, så ordinær beskæftigelse og selvforsørgelse bliver mulig. Dette 
skal opnås ved, at virksomhederne forpligter sig på at etablere en lang række forskellige 
beskæftigelsesrettede tilbud: Fritidsjob og lærepladser, virksomhedspraktikker, løntilskudsjob 
og ordinære jobs. 

Kommunen og boligorganisationerne har udarbejdet en drejebog, som beskriver rammerne 
for at indgå frivillige partnerskabsaftaler. I drejebogen beskrives målsætninger og målgruppe 
for partnerskabsaftalerne, men også hvilke typer jobordninger aftalerne kan bidrage til, og 
hvordan indsatsen kan organiseres.  Der lægges op til, at partnerskabsaftalerne forankres i en 
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tværorganisatorisk styregruppe bestående af kommunen, boligorganisationerne, 
Ungdommens Uddannelsesvejledning og de private virksomheder. 

Der er indtil videre indgået partnerskabsaftale mellem de to boligorganisationer og 11 
hoved- og underentreprenører. Fredericia Kommunes Jobcenter er tæt involveret i 
samarbejdet, og det er lykkedes i perioden fra april 2013 til november 2013 at få 8 beboere i 
ordinær beskæftigelse, 15 beboere i virksomhedspraktik og 1 ansat i fritidsjob.  

Faktaboks: Jobcenterenes samspil med virksomhederne får ledige i job (hører til case 
8)
I KL’s udspil til en moderne beskæftigelsespolitik opfordres kommunerne til et endnu tættere 
samarbejde med virksomhederne. Jobcentrene har allerede i dag en god kontakt med mange 
virksomheder, men der skal bruges endnu flere ressourcer på kontakten med virksomhederne. 
Både fordi det vil give bedre service til flere virksomheder, og fordi aktive tilbud på 
virksomhederne er det bedste redskab til at få ledige i job. En lang række undersøgelser har vist, 
at den virksomhedsrettede aktiveringsindsats er den mest effektive. Sammenlignet med andre 
typer af aktivieringsforløb viser tal fra jobindsats.dk, at de virksomhedsrettede forløb har den 
entydigt bedste effekt på beskæftigelsen både for dagpengemodtagere og 
arbejdsmarkedsparate kontakthjælpsmodtagere. Privat løntilskud er det mest effektive 
redskab men også offentlig og privat virksomhedspraktik viser gode resultater i forhold til at 
gøre de ledige selvforsørgende. 

Case 9: Frivillige mentorer fastholder unge i uddannelse (Middelfart og Lyngby-
Taarbæk kommuner)
Middelfart Kommune etablerede i januar 2010 et mentorkorps for udsatte unge, der har 
vanskeligt ved at fastholde en uddannelse. Siden har ca. 20 andre kommuner kopieret 
konceptet og metodikken bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune har 
særligt fokus på unge med psykiske vanskeligheder, som isolerer sig og derfor er vanskelige 
at nå med de almindelige tilbud til ungegruppen. 

Begge kommuner har en lønnet mentorkoordinator. I Middelfart er der på nuværende 
tidspunkt 81 frivillige mentorer og 79 mentees, mens Lyngby-Taarbæk har 35 frivillige 
mentorer og 38 mentees. Der er et fast koncept for uddannelse og screening af mentorer, og 
der holdes månedlige erfa-møder med supervision hver 3. måned. 

I begge kommuner har mentorerne etableret en mentorforening, som er berettiget til at søge § 
18-midler og fonde mv. til aktiviteter for både mentorer og mentees. I Lyngby-Taarbæk har 
mentorforeningen etableret et netværk for de unge, som mødes hver 14. dag omkring forskellige 
temaer. Formålet med møderne er at træne de unges sociale kompetencer og troen på, at de kan 
indgå i nye sociale fællesskaber – herunder uddannelse og arbejde. Mens mentorforeningen i 
Middelfart afholder spisearrangementer mm. med henblik på kompetenceløft og afklaring til 
uddannelse og job.

Middelfart Kommune har fået udarbejdet en cost benefit analyse, der viser, at 
mentorordningen ikke kun er en gevinst for de unge, hvoraf mange opnår eller fastholdes i 
job og uddannelse, men også en gevinst får mentorerne, hvoraf flere også har fået forbedret 
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deres jobsituation. Samtidig er der samfundsmæssige gevinster i sparet kontanthjælp og 
bedre livsudsigt for de unge.

Faktaboks: Mentorer (hører til case 9)
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver mulighed for at tilknytte en mentor til ledige, 
der har brug for en ekstra støtte i forhold til beskæftigelse. Jobcenteret kan yde støtte til en 
mentorordning ved alle former for beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Støtten kan være 
introduktion til uddannelsen, arbejdspladsen eller virksomheden samt vejledning og oplæring 
i arbejdet. Støtten kan også bestå i, at mentoren hjælper personen med forhold uden for 
arbejdspladsen, der forhindrer beskæftigelse. Mentoren kan være en medarbejder på en 
virksomhed, en medarbejder på en uddannelsesinstitution eller en ekstern konsulent, men 
flere og flere kommuner er begyndt at arbejde med at bruge frivillige som mentorer. 

Case 10: Frivillige værter hjælper udlændinge ind på arbejdsmarkedet (København 
Kommune)

For mange nytilkomne kan det være en udfordring at lære sproget, forstå lokalsamfundet og 
etablere et netværk, der kan føre til venskaber, job og uddannelse. Københavns Værtsprogram 
matcher nytilkomne, som har været i Danmark i mindre end 3 år med frivillige lokale værter, 
som taler det danske sprog og kender lokalsamfundet og arbejdsmarkedet. 

Københavns værtsprogram er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Foreningen 
Nydansker og Dansk Flygtningehjælp og tager udgangspunkt i Integrationslovens § 5a: 
”Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at styrke nyankomne udlændinges personlige 
netværk i lokalsamfundet og herigennem deres integration i det danske samfund etablere 
værtsordninger, hvorefter privatpersoner bosat i kommunen kan fungere som værter for 
nyankomne udlændinge og modtage støtte til dækning af enkeltudgifter for privatmiddage, 
mindre udflugter og lign., som knytter sig til deres værtsfunktion”. 

En evaluering af værtssprogrammet viser, at programmet har opnået rigtig flotte resultater. 
Udover at de nytilkomne føler sig bedre inkluderet i København, har udvidet deres netværk og 
fået større kendskab til kulturtilbuddene i byen, så har det også fået et større kendskab til det 
danske arbejdsmarked. Opgørelser fra Foreningen Nydansker viser, at 52 pct. af de nytilkomne, 
der har været matchet med en karrierevært, er kommet enten i ordinær beskæftigelse, i 
uddannelse eller i praktik eller løntilskud. 

Case 11: Succesfuld fremskudt indsats i udsatte boligområder (Slagelse Kommune)
I Slagelse Kommune blev der i 2011 igangsat et projekt, hvor en tværfaglig enhed bestående 
af 28 medarbejdere fra en række forvaltninger blev flyttet ud i kommunens to udsatte 
boligområder. 

Formålet med projektet er at rykke både tilbud og myndighedsopgaver tættere på borgerne 
og etablere et stærkt tværgående samarbejde internt mellem de kommunale medarbejdere, 
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men også med politi, boligorganisationer og civilsamfund – med henblik på at mindske 
kriminaliteten og øge trygheden i boligområderne, samt at øge den gennemsnitlige indkomst 
og uddannelsesniveauet blandt beboerne i de to boligområder. 

En evaluering viser, at projektet er en succes ikke mindst hvis man kigger på borgernes 
oplevelse af tryghed og udviklingen i uddannelsesniveauet. Fx er halvdelen af de udsatte 
borgere på kontanthjælp, som har været inddraget i projektet, er kommet i uddannelse eller 
beskæftigelse. Indsatsen har også medført, at antallet af påsatte brande er reduceret til en 
tredjedel i forhold til de foregående år.

Faktaboks: Fremskudte jobindsatser i alle udsatte boligområder (hører til case 11)
I boligaftalen 2013 indgået mellem regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti indgår en målsætning om, at alle udsatte boligområder skal dækkes af en 
fremskudt jobindsats. Baggrunden for målsætningen er, at de fremskudte beskæftigelses- og 
vejledningsindsatser, som har fundet sted i de udsatte boligområder, som var på den første 
ghettoliste fra 2010, har bevirket et fald i andelen af beboere uden arbejde i områderne 
sammenlignet med områder uden en sådan indsats. Derfor ønsker aftalepartnerne at de gode 
erfaringer udbredes til alle udsatte boligområder. 

Børn og unge

Case 12: Lokal idrætsforening driver fritidstilbud og X-tra skoletid (Lemvig 
Kommune)

Fritidstilbud for 0-4. klasse
I 2012 skulle Kommunalbestyrelsen i Lemvig tage stilling til, hvordan de kunne sikre et godt 
SFO-tilbud på Tangsø Skole. Det førte til et utraditionelt partnerskab med idrætsforeningen 
Tangsø FS, der fra august 2013 har drevet fritidstilbud til børn i 0.-4. klasse. Fritidstilbuddet 
har lektiecafe, idrætsaktiviteter, eget værksted og plads til leg og fordybelse. Sidste skud på 
stammen er, at fritidstilbuddet er begyndt at involvere frivillige i arbejdet.
Fritidstilbuddet drives efter Folkeoplysningsloven, og kommunen yder et årligt driftstilskud 
til FS Tangsø, der suppleres af forældrebetaling.

Valgfagstilbud i overbygningen
X-tra skoletid er et varieret og spændende valgfagstilbud til eleverne i overbygningen på 
Tangsø Skole i Lemvig. Det er et samarbejde mellem folkeskolen og lokale kræfter, som 
betyder, at idrætsforeningen Tangsø FS kan tilbyde 128 valgfagstimer om året til skolens 
ældste klasser. Herudover har Tangsø FS sammen med skolen sikret, at alle elever starter 
dagen med 30 minutters fysisk aktivitet. Begge tiltag skal være med til at styrke elevernes 
selvværd, motivation og indlæring. Målet med X-tra skoletid er, at skabe en alternativ og 
spændende overbygningsskole, som ikke alene skal være med til at fastholde de nuværende 
elever i folkeskolen, men også skal være et stærkt alternativ til de private skoler og 
efterskoler i området.
Finansieringen er dækket via fonde, sponsorer og arrangementer, således ordningen er 
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udgiftsneutral for både elever og skole.

Faktaboks: Den Åbne Skole (hører til case 12)
Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de 
trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende og varieret skoledag, 
hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der 
bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. 

”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets 
kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst og kulturskoler og med de 
kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til 
opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. 
Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og 
skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet.”

Kravet om at åbne skolen giver skolen nye muligheder. Skolen skal løfte ansvaret for alle 
elevers læring og udvikling i samarbejde med lokalsamfundets virksomheder, foreninger og 
kulturinstitutioner. Folkeskolens opgave er i højere grad blevet et fælles ansvar i 
lokalsamfundet. 

Case 13: Frivillige ældre er bonus i børnehaver og skoler (Gentofte Kommune)

Gentofte har indgået samarbejde med Ældre Sagen om frivillige ældre i kommunens 
børnehaver og skoler. De ældre er med, når børnehaven skal på tur; de læser højt for 
børnene, spiller spil og får en snak om stort og småt. Der er tale om et generationsmøde, 
som begge parter er glade for.

"De frivillige ældre kan give børnene en omsorg og tryghed udover den professionelle 
pædagogiske indsats, børnene har krav på og brug for,” siger Henning Pedersen, formand 
for pædagogernes fagforening BUPL.

Der er i dag frivillige i 10 børnehaver og på fem skoler i Gentofte, hvor ældre fungerer som 
et supplement til de uddannede medarbejdere. Gentofte Kommune har sammen med 
Ældresagen fået støttemidler fra Socialministeriet til at køre projektet i en 1-årig periode. I 
projektperioden, som løber til marts 2014, udvikles og afprøves de formelle 
samarbejdsrammer, herunder screening af de frivillige samt krav om tavshedspligt, 
børneattest, forsikring mv.  

Hvis erfaringerne fra Gentofte fortsætter med at være positive, ønsker Ældresagen at sprede 
samarbejdet til flere kommuner; ligesom Gentofte Kommune vil fortsætte samarbejdet med 
den lokale afdeling af Ældresagen, når projektstøtten udløber.
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Case 14: Familierådslagning – find løsningen i netværket (Fåborg-Midtfyn 
Kommune)

Faaborg-Midtfyn Kommune har gode erfaringer med det, der hedder familierådslagning. 
Familierådslagning er et møde, hvor familien og andre vigtige personer i det private netværk 
samles for at lave en plan for, hvad der skal ske omkring barnet. Et tilbud om familierådslag 
opstår, når der i en familie er bekymring for eller fare for et barns sundhed, trivsel og 
udvikling. 

Jørgen Kyed, børne- og ungechef i Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver det således:
”Vi indkalder til et møde med barnet og dets familie – samt de ressourcepersoner, som barnet 
selv peger på. Vi bliver næsten altid overraskede over, hvem der skal med til mødet, så på den 
måde får vi aktiveret ressourcer, vi ikke anede eksisterede. Vi sidder tit på rådhuset og ser på 
ideerne og tænker: ”Hvor kom den løsning fra?” Vores positive erfaring er, at der altid er en 
fodboldtræner, en ridelærer eller en nabo, som betyder meget for barnet. Og folk er villige til at 
møde op, nærmest ligegyldigt hvor langt de skal køre, eller hvor ubelejligt mødet er placeret. Når 
et barn spørger om hjælp, så er svaret ja.” 

Handicap- og psykiatri- og udsatteområdet 

Case 15: Design af relationer (Vejle Kommune) 
 
Udviklingscenter Skansebakken i Vejle Kommune er et bosted for nogle af Danmarks mest 
usynlige og allersvageste borgere på det specialiserede handicapområde. 45 voksne mennesker 
med svære fysiske og psykiske handicaps lever deres liv på Skansebakken. På grund af deres 
svære handicaps oplever de overvejende kun relationer til personalet og har svært ved at 
opbygge og vedligeholde relationer til andre.

Med projektet ”Design af relationer” er designere fra Designskolen Kolding og metoder fra 
designverden trukket ind i det pædagogiske arbejde for at skabe bedre og nye relationer til 
borgerne. Projektet er døbt ”Design af relationer”, fordi relationer, bredt set, er med til at øge 
menneskers livsindhold og er afgørende for trivsel og udvikling.  Projektet handler også om at 
finde alternative løsninger, hvis der på sigt ikke skal ske serviceforringelser pga. de udfordringer, 
velfærdssamfundet står over for med flere, der har brug for hjælp og færre professionelle 
hænder.

Baggrunden for samarbejdet i ”Design af relationer” er, at Designskolen Koldings gennem en 
designdreven tilgang har en stærk tradition for at samarbejde med lokale, regionale, nationale og 
internationale virksomheder og organisationer om at udvikle bedre løsninger i forbindelse med 
velfærdssamfundets store udfordringer. Med ”Design af relationer” er designmetoden for første 
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gang blevet afprøvet på det specialiserede handicapområde.

Besøgsvenner, tablets og aktivitetsværktøjer…
Projektet er ved udgangen af 2013 implementeret og evalueret, og det har vist sig, at borgerne 
har fået flere relationer til venner, bekendte og civilsamfundet, at deres livskvalitet er blevet 
større, og at personalet har fået frigjort tid, som kan bruges på dem, der har behov for mere 
støtte. I stedet bruger borgerne mere tid sammen – eller er sammen med venner, familie og 
frivillige fra lokalsamfundet.

Skansebakken har også indgået et samarbejde om besøgsvenner med ULF (de 
udviklingshæmmedes landsforbund), og der er skabt andre nye relationer med frivillige fra 
lokalsamfundet, gymnasieelever, korsangere, hundeluftere, dagplejere med børn mv., som 
deltager i forskellige aktiviteter på Skansebakken.

Designerne har helt konkret udviklet ideer, som gør det nemmere for beboerne at præsentere sig 
selv. Derfor er der bl.a. købt tablets som kommunikationsværktøj mellem beboere og omverden. 
Designerne har også set på, hvordan det omkringliggende samfund kan aktiviseres for at etablere 
nye relationer. På Skansebakkens afdelinger er der skabt aktivitetsværktøjer, som er sat op i alle 
afdelinger, og som udstikker retningslinjer for og ideer til meningsfulde aktiviteter. 
 
Synlige forandringer
Den største gevinst har været, at medarbejdere og ledere har fået skabt en ny praksis for at 
etablere relationer. Fra at være relationer understøtter de nu i højere grad relationer på 
borgerens vegne. Projektets succes tilskrives designmetoden, der i hele processen udvikler 
koncepter og visuelle modeller af forandringerne. Det betyder, at medarbejderne hele tiden 
ved, hvad der skal ske i den videre proces og gør det muligt at tænke sig selv ind i processen.

Faktaboks: Et samfund for alle - Handicappolitisk Handlingsplan 2013 (hører til case 
15)

Et samfund for alle hedder Regeringens handicappolitiske handleplan, der kom i oktober 
2013. Handleplanen sætter bl.a. fokus på, hvordan der kan skabes nye alliancer i 
civilsamfundet. Målet er at bruge handicaporganisationernes og det øvrige civilsamfunds 
kompetencer til at bygge bro mellem mennesker med handicap og den frivillige verden og 
understøtte samskabelsesdagsordenen på handicapområdet.

Case 16: Netværksfamilier skaber socialt netværk for mennesker med psykiske 
lidelser (Jammerbugt, Aalborg, Aarhus, Haderslev, Middelfart, Lolland og Lyngby-
Taarbæk Kommuner)

Borgere med psykisk lidelse har i flere kommuner modtaget tilbud om at blive tilknyttet en 
frivillig netværksfamilie. Det handler basalt set om at tilbyde udsatte borgere et socialt fællesskab, 
der kan fungere som et frirum for den enkelte og give adgang til den form for normalitet, som 
en familie kan udgøre for udsatte mennesker. Mennesker, som i mange tilfælde har mistet 
relationen til familie og venner grundet mangeårige problemer med psykiske lidelser, misbrug 
eller lignende.
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Erfaringer viser, at det for mange borgere er givende at få en netværksfamilie, da de oplever at få 
et fællesskab med mennesker, der har lyst til at være sammen med dem uden at diskutere ’planer 
for behandling’ og ’psykisk sygdom’. På samme måde er det givende for netværksfamilierne at 
byde mennesker med psykiske problemstillinger indenfor i familien, under forudsætning af at de 
har det fornødne overskud og solide dømmekraft. 

En evaluering at projekt netværksfamilier indikerer, at tilbuddet om netværksfamilier desuden er 
omkostningseffektivt, idet det fx kan reducere trækket på sundhedsydelser. Syv kommuner har 
indgået i det indledende ’Projekt netværksfamilier’: Jammerbugt, Aalborg, Aarhus, Haderslev, 
Middelfart, Lolland og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Men andre kommuner er også i gang f.eks. 
har Odense Kommune i samarbejde med den frivillige forening NetOp etableret tilbud om 
netværksfamilier.
 

Faktaboks: En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske 
lidelser (hører til case 16)
Regeringens psykiatriudvalg anbefaler i sin rapport til sundhedsminister Astrid Krag fra oktober 
2013, at ”inddragelse af frivillige, foreninger og organisationer [kan] udgøre en vigtig og 
væsentlig ressource i recoveryprocessen, for mennesker med psykiske vanskeligheder, og for 
deres pårørendes vilkår og muligheder. Civilsamfundet og de frivillige indsatser udmærker sig 
ved at kunne noget andet end de offentlige forvaltninger, ikke mindst i forhold til at skabe 
ligeværdige, sociale relationer mellem borgere, rummelighed i forhold til sårbare grupper, 
netværk og fællesskaber på tværs af baggrund osv. Derfor er også civilsamfundet en væsentlig 
samarbejdspartner i indsatsen både i forhold til konkret støtte, men også i forhold til 
afstigmatisering”.

Case 17: Den inkluderende by (Odense Kommune)
Siden 2011 har udsatte grupper, Kirkens Korshær, Odense Kommune, butikker, vagtselskaber, 
politi og andre aktører samarbejdet om projektet ’Den inkluderende by’. 

Samarbejdet handler om at skabe rum i Odense midtby til byens mest udsatte borgere – 
misbrugerne og de hjemløse – ved at samle alle interessenter, forventningsafstemme og aftale 
fælles løsninger. Udgangspunktet er, at byen altid vil have udsatte i midtbyen, og at man skal 
indrette sig, så alle kan være her. Frem for at forsøge at løse problemet ved tvinge folk væk, 
bygger initiativet på tankegangen om, at de udsatte også har lov til at være i byen. Resultatet er 
mærkbare forbedringer og bedre stemning i gadebilledet. Til glæde for såvel de udsatte borgere 
som de handlende og butiksejerne.

Kulturområdet

Case 18: Læser for hunde (Fredericia Kommune) 

Fredericia Bibliotek har i 2012 gennemført et læseprojekt, der henvendte sig til læsesvage 
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børn i alderen 9-12 år.  Projektet går ud på at børn, som eller har det svært med læsning, 
gennem oplæsning for særligt trænede terapihunde skulle få vakt deres læseglæde og dermed 
læselysten. Læseprojektet er inspireret af det amerikanske læsekoncept ’Paws for Reading’. 

Tanken bag at bruge hunde er, at de i modsætningen til mennesker, ikke dømmer eller bliver 
utålmodige, når børene læser forkert eller langsomt. Det gør børnene trygge og medvirker til 
en succesoplevelse med læsning.  

Læseprojektet har vist gode resultater. De involverede børn og forældre har været meget 
glade for projektet, og børnene har fået fornyet læseglæde, som gør dem til bedre læsere.
Biblioteket viste sig at være et godt sted til projektet, fordi det er en neutral scene, som 
trækker børnene ud af skoleregi.

Som et led i at permanentgøre projektet er Fredericia Bibliotek i dialog med Dansk 
Blindesamfund om at læsesvage børn kan få et forløb, hvor de læser højt for en førerhund. 
Det vil ikke kun komme børnene til gavn som læsere men vil også betyde, at de møder 
voksne med et handicap. Samtidig vil de medvirkende borgere med synshandicap opleve at 
blive brugt som ressourcepersoner i en helt ny sammenhæng.

Case 19: Frivillige driver Orøs bibliotek (Holbæk Kommune)

1. januar 2013 startede en ny epoke for Orøs bibliotek. Tidligere havde Orø bibliotek 
fungeret som et såkaldt Lokalbibliotek i skoleregi. Men i forbindelse med ændring af 
skolestrukturen i Holbæk Kommune i august 2012, stod det klart, at det ikke længere var 
muligt, at skolen kunne holde biblioteket åbent. 

Noget måtte ske, og der blev handlet hurtigt. Skolebibliotekaren og en borger fra Orø 
ansøgte Holbæk Kommune om midler til at oprette et lokalbibliotek med frivillige, og det 
lykkedes. Biblioteket drives af 8 frivillige med en ugentlig åbningstid, og en aftale om 
udveksling af materialer til og fra Holbæk. Det sker ved, at Holbæk bibliotek leverer en kasse 
med bestilte materialer til Orøfærgen onsdag formiddag, og på Orø-siden henter og afleverer 
en frivillig hver onsdag materialer.

De frivillige har udvidet åbningstiden til også at gælde lørdag formiddag, hvilket har været en 
succes – og på nuværende tidspunkt drøftes mulighederne for at holde ferieåbent. De 
frivillige har gennemført brugerundersøgelser om ønsker til arrangementer, og derudfra er 
der etableret IT- undervisning, læseklub med stor succes, slægtsforskning, foredrag, 
julearrangement, mm. 

Der afholdes møder 4 gange om året, hvor skolebibliotekaren og de frivillige fordeler nye 
vagter, gør status, laver nye aftaler om kommende arrangementer for den kommende 
periode mm. Disse aftaler offentliggøres i lokalbladet Orønyt, ved opslag på øen samt evt. 
øens hjemmeside.

Det første år er nu gået med stor succes og med stor tilslutning fra lokalbefolkningen, både 
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blandt børn, unge og ældre beboere. Ligesom de frivillige kulturelle tiltag er blevet mødt 
med stor tilslutning og stort fremmøde.

Ældre og Sundhed

Case 20: Frivillige øger trivsel blandt borgere og medarbejdere på ældreområdet 
(Randers og Syddjurs Kommune)

Randers og Syddjurs har siden 2012 haft et særligt fokus på at etablere samspil mellem 
personalets trivsel og inddragelse af frivillige ressourcer i ældreplejen - omfattende borgere i 
eget hjem, plejehjem og borgere tilknyttet trænings- og aktivitetsområdet.

Projektet har bl.a. til formål at tiltrække og fastholde stærke frivillige, der kan varetage de 
ikke-visiterede omsorgsopgaver på ældreområdet. Frivillighedsguider og et særligt 
ældreepanel skal bygge bro mellem de frivillige, de ældre og det kommunale plejepersonale 
og bl.a. medvirke til at sikre, at der frigøres ressourcer hos personalet gennem inddragelse af 
frivillige. 

De foreløbige erfaringer fra projektet er, at brug af frivillige: 
 skaber mere liv på plejecentrene i hverdagen og særligt efter kl. 15.00 – til glæde for 

brugerne,
 øger personalets trivsel og forebygger stress og fysisk nedslidning,
 skaber grobund for stærkere kobling til samfundet i øvrigt.

Faktaboks: Ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats (hører til 
case 20)

Fremtidens ældre er mere ressourcestærke end tidligere generationer af ældre borgere. Flere 
ældre har i dag et godt helbred og har ressourcer til at bevare kontrollen med og fastholde 
ansvaret for deres eget liv. 

Den rehabiliterende tilgang – eller hverdagsrehabilitering – er et eksempel på, hvordan 
kommunerne gennem en ændret opgavevaretagelse – og gennem et ændret syn på den ældre 
borger – understøtter, at ældre får hjælp til at leve et så uafhængigt liv som muligt og 
samtidig sikrer, at alle den ældres ressourcer bringes i spil. De positive erfaringer med 
hverdagsrehabilitering i kommunerne er også senest i juli 2013 blevet fremhævet af 
Hjemmehjælpskommissionen. 

Hjemmehjælpskommissionen kommer med 29 konkrete anbefalinger, hvoraf to handler om 
frivilligt socialt arbejde.
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ANBEFALING #28 
At der både nationalt og kommunalt fortsat arbejdes for at skabe gode rammer for den frivillige 
sociale indsats på ældreområdet. 

ANBEFALING #29 
At kommunerne løbende har fokus på at inddrage foreninger, organisationer og øvrige 
frivillige i indsatsen over for ældre borgere i eget hjem.

Faktaboks: Opmærksomhedspunkter i det gode samspil mellem frivillige og det faste 
plejepersonale (hører til case 20)

De to konsulenthuse Grontmij A/S og Korslund & Kloster har faciliteret projektet i 
Syddjurs og Randers. De har udarbejdet en række opmærksomhedspunkter, som sætter 
fokus på at inddrage det faste personale i at nytænke metoder og faglighed, så det i højere 
grad bliver muligt at leve op til et ambitiøst og nært samarbejde med de frivillige.

1: Involver det faste personale i, hvordan samarbejdet med de frivillige kan etableres og 
udvikles hos jer.
2: Hold fokus på, at frivilligheden, personalets trivsel og borgernes oplevelser er tre 
væsentlige dele der skal understøtte hinanden.
3: Involver og inviter de lokale frivillige organisationer, firmaer og borgere i jeres tanker og 
idéer.
4: Sammensæt jeres eget lokale korps af frivillige.
5: Sørg for at personalet og alle interessenter ved hvilke mål, der er for samarbejdet med de 
frivillige.
6: Gør det muligt for personalet at bidrage med deres idéer og bud på, hvordan samarbejde 
bedst kan realiseres.
7: Det kræver udvikling af nye ledelsesmæssige færdigheder og initiativer, at sikre et positivt 
og synligt samspil med de frivillige.
8: Giv borgere, pårørende, frivillige og politikere mulighed for, at de løbende kan følge med 
i, hvordan frivillighedssamarbejdet udvikler sig.

Case 21: Korps af frivillige i samarbejde med Hjernesagen (Skanderborg Kommune)
En pårørendegruppe og et korps af frivillige, der kan være med til at aflaste pårørende til 
hjerneskadede, er foreløbig de klare resultater af et samarbejde mellem Skanderborg 
Kommune og den lokale Hjernesagsforening. Skanderborgs borgere med hjerneskade og 
deres pårørende kan benytte sig af et korps af frivillige, der kan hjælpe lidt til. Ligeledes 
etableres en samtalegruppe for pårørende i et samarbejde med foreningen Selvhjælp 
Skanderborg. 

Skanderborg Kommune og Hjernesagen samarbejde tager afsæt i et fælles lokalt 
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arrangement, som blev fulgt op af et fælles møde med omkring 50 deltagere, der alle havde 
et forhold til det at være hjerneskadet, enten som ramt, pårørende eller fagperson. 

Korpset af frivillige bliver et supplement til den eksisterende, kommunale 
aflastningsordning, og de frivillige har typisk sundhedsfaglig baggrund. Det er tanken, at 
samarbejdet skal udvides med flere initiativer.

Faktaboks: Mere borger mindre patient (hører til case 21)
I dag lever 1 mio. danskere med kronisk sygdom. Iflg. en KL spørgeskemaundersøgelse fra 
april 2013 tilbyder samtlige kommuner borgere med kronisk sygdom undervisning i emner 
som fx kost, sygdomsspecifik viden, mestring af sygdom m.v. og mange tilbyder den ikke 
diagnosespecifikke patientuddannelse ”lær at leve med kronisk sygdom”. Hensigten er at 
gøre borgeren bedre i stand til at yde egenomsorg og øge borgerens livskvalitet samtidig 
med, at borgeren indgår i et netværk med andre med samme sygdom. 

Regeringen lægger med sit sundhedspolitiske udspil ”Mere borger, mindre patient” (maj 
2013) op til at formulere en samlet strategi for inddragelse af borgere og pårørende, med 
henblik på bl.a. at styrke kvalitet i indsatsen og medvirke til at reducere den sociale ulighed i 
sundhed.

Naturpleje 

Case 22: Sportsfiskerforening restaurerer vandløb (Odder Kommune)
Et udløb til Rævs Å i Odder kommune var spærret, og gav dårlige forhold i vandløbet for 
fisk. Det tog Odder Sportsfiskerforening hånd om torsdag aften den 29. september 2013. 12 
medlemmer var mødt op med skovle, spader og river. 

Formålet med projektet var at sikre fri passage, samt at sikre et gyde- og opvækstområde for 
ørreder i Rævs Å systemet. Den fri passage sikrede sportsfiskerene ved at hæve bunden, og 
etablere tre gydebanker på strækningen. Odder Sportsfiskerforening havde søgt midler hos 
DTU Aquas foreningspulje, og Odder Kommune havde stillet med en rendegraver og 20 m2 
marksten.

Case 23: Borgere som naturplejeambassadører (Herning Kommune)
Ved Svanholm Sø har Herning kommune arbejdet sammen med lokale skoleklasser om 
udviklingen af naturlegepladser, stier og bålpladser.. Ved indvielsen var det skoleklasserne 
som bød velkommen og fortalte om de nye tiltag. Kommunen har nu fået en ny generation 
af ambassadører, som passer på deres område.

Også de bynære grønne områder og parker skaber Herning kommune sammen med borgere 
og erhverv. I nogle tilfælde leverer kommunen nye træer, buske og blomsterløg til borgere, 
som planter og vedligeholder de grønne områder selv. I andre tilfælde financierer 

http://www.oddersportsfiskerforening.dk/
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borgergruppen og kommunen hver 50 % af udgifterne, fx til en hundeskov. Også med 
landbrugserhvervet har kommunen succes med at genskabe natur gennem en 50 % ordning. 

De vigtigste erfaringer fra Hernings grønne områder er, at samskabelse med borgerne giver 
nærhed til befolkningen, mere viden, lokalt ejerskab og et netværk af ildsjæle, som har stor 
værdi for kommunen. Fagmedarbejderne har en vigtig rolle til kvalitetssikring mod fejl, og 
det er også dem, som skal have blik for hvilke opgaver, som kan være gode til samskabelse. 

Case 24: Kyst-skraldekunst (Ringkøbing-Skjern Kommune)
Ringkøbing-Skjern har en lang kyststrækning mod Vesterhavet, som tiltrækker mange turister 
og som behøver pleje. Her er skabt kystrensning gennem et projekt med konkurrence for 
strandens brugere. Besøgende og turister på stranden opfordres til at konstruere skulpturer 
af maritimt affald – dvs. det som er skyllet op på stranden. Alle bidrag bedømmes af bl.a. 
lokale kunstnere, og de tre bedste premieres med gaver doneret af det lokale erhvervsliv. 
Projektet opnår dels at sætte fokus på kysten som et fælles område alle har ejerskab til, og 
mobiliserer folk til at indsamle kystaffald. Derudover involveres og promoveres lokale 
virksomheder og lokale kunstnere.

Undersøgelser 
 Den frivillige sektor i Danmark – omfang og betydning, SFI 2006
 Momentum, nr. 8, 18. september 2012
 Danskernes kulturvaner 2012, Kulturministeriet 2012

Forslag til teaser-tekster
Felt 1.1. Fremtidens velfærdsalliance 
Felt 1.2. Kommunalbestyrelserne sætter rammen og retning
Felt 1.3. Kommunalbestyrelsens ansvarsområder – hvornår er samskabelse mulig? 

Felt 2.1. Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige 
http://www.frivilligcharter.dk/
Teasertekst: 
Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige indeholder visioner og 
principper for samspillet. Det nye frivillighedscharter har fokus på tillid mellem sektorerne, 
gensidighed og samarbejde. Charteret er udarbejdet af Regeringen i samarbejde med en brd 
kreds af interesseorganisationer, herunder KL og en lang række frivillige organisationer.

Felt 2.2. Frivillighedsrådet http://www.frivilligraadet.dk/
Samskabelse er en vej til at forandre, udfordre og skabe nye indsatser. Snarere end at erstatte 
den offentlige velfærd handler det om at forny den. Forskellige aktører har forskellige 
tilgange, kompetencer og organiseringer. Velfærden rykker, når vi tør udforske, hvad vi 
sammen kan skabe ved at kombinere vores forskellige ressourcer.
Læs mere om, hvordan Frivilligrådet arbejder med samskabelse de kommende år.

Felt 2.3. Investér før det sker http://www.kl.dk/Fagomrader/Social-
service/investerfoerdetsker/
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http://www.frivilligraadet.dk/
http://www.frivilligraadet.dk/
http://www.kl.dk/Fagomrader/Social-service/investerfoerdetsker/
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http://www.kl.dk/Fagomrader/Social-service/investerfoerdetsker/
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Teasertekst: KL kom i foråret 2013 med sit socialpolitiske udspil ’Investér før det sker’. 
Samskabelse er her et vigtigt kodeord for den socialpolitiske tilgang, som vi mener skal bære 
os ind i fremtidens velfærdssamfund.

Felt 3.1. Opmærksomhedspunkter når kommunen organiserer frivillige
Teasertekst: Hvad med forsikring, tavshedspligt og børneattester, når kommunen selv 
organiserer frivillige? Find nogle af svarene her.

Felt 3.2. Ledelse af frivillige – Væksthus for Ledelse 
http://www.lederweb.dk/Dokumentarkiv/Publikationer/Frivillige/
Teasertekst: Titusindvis af danskere vil gerne give en hjælpende hånd. De frivillige er en stor 
gevinst for velfærdssamfundet, men skaber også nye udfordringer for de offentlige ledere. Den 
udfordring sætter Væksthus for Ledelse fokus på.

Felt 4 og frem: cases med faktabokse
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14.2 Fremtidens velfærdsalliance – KL site om frivillighed og 
samskabelse
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