
Rammer for strategiarbejdet 

• Strategien bygger videre på den nuværende 
strategi 

• Det er først og fremmest en forretningsdrevet 
strategi  

• Skabe en ramme for interessevaretagelse på det 
kommunale digitaliseringsområde  

• Den skal kobles til den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi 

• Den skal indgå, som grundlag for 
Økonomiforhandlingerne til foråret  
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Strategiens mål 
• Sætte en offensiv og engagerende strategi for 

digitalisering af den offentlige sektor 

• Den skal sikre, at Danmark er i ’den digitale 
superliga’ 

• Den skal sikre kommunale services af høj kvalitet 
med  borgere og virksomheder i centrum 

• Den skal fortsat sikre det lokale selvstyre i 
kommunerne.  

• Den skal understøtte en digital forretningsudvikling i 
kommunerne frem mod 2020 gennem fastlæggelse 
af fælles ambitiøse mål for kvalitet og effektivitet. 
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Tidsplan 
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Overordnet tidsplan August september oktober november December Januar Februar Marts April

Proces og tidsplan er udarbejdet

Udkast til strategiindhold udarbejdes løbende

Temadrøftelse på fagudvalg

Første udkast til endeligt strategiindhold er udarbejdet

Første udkast behandlet på møder i fagudvalg

Endeligt strategiudkast er udarbejdet

Endeligt udkast behandlet på møder i fagudvalg

Endeligt udkast er politisk godkendt

Den ny fælleskommunale strategi er offentliggjort



Hvad er på vej i den 

fællesoffentlige strategi? 
• Hvordan kommer vi videre fra 80%´s målsætningen? –

brugervenlighed/ensartet indgang til den offentlige sektor – 

• Fokus på i højere grad at sikre borgerne straksafgørelser på 
nettet i ”real time” 

• Sikkerhed 

• Infrastruktur/rammearkitektur 

• Big Data 

• Behovet for et vist element af konsolidering (bl.a. ift. allerede 
igangsatte projekter, der skal køres videre). 
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Tværgående temaer 

• Eksekvering og implementering 

• Struktureret dataopsamling muliggør 
forretningsudvikling   

• Sammenhængende og helhedsorienterede services 

• Digitalisering kan understøtte medansvar 

• Infrastruktur i alle dele af Danmark 

• Et innovativt marked 

• Høj tillid til offentlige myndigheder 

• Kompetencer og ledelse 

• . 

•     
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Hvad tænkes videreført fra 

gældende fælleskommunal digital 

strategi for teknik og 

miljøområdet? 

I ny iklædning: 

• ESR (Ejendomsstamregisteret i et 
grunddataregime) 

• Planområdet 

• FKG (Fælleskommunale geodata) 
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Input fra 2 workshops- alle 

kommuner inviterede 
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