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KL om datastrategi
• KL har modtaget KTC datastrategi og den er her og
optræder i forskellige sammenhænge
• Men det med data er ikke lige modent overalt i KL,
det arbejder vi på.
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Økonomi

3,7 mio.kr. til Klima og innovation i 2021
Parterne skal i efteråret 2020 gennemføre
en strategiproces frem mod ØA22 med
henblik på en aftale om nye initiativer og
en økonomisk ramme for fremtidens
samarbejde om digitalisering.
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KL’s indspil til FODS 2021 – Klima og innovation
• Affaldsdata og cirkulær databank
•

Udvikle det eksisterende Affaldsdatasystem til en cirkulær databank, hvor alle data vedr. affald,
cirkulær økonomi og ressourcer samles ét sted, og hvor data ligger åbent tilgængelig på en
brugervenlig platform

• Åbne data
•
•

Innovationslab for åbne data – etablering af en stærk governance, struktur og kultur for
datainnovation og - transformation for andre og nye typer af åbne data
Platform med samlet overblik over offentlige åbne data – PSI-direktivet

• CO2-beregner, udvikling og adgang til forsyningsdata
• Beredskabsdata til analyser
•

Uafklaret finansiering af den videre drift af projekter under FODS 6.1 Vand,
terræn og klima (vandløbsreferencen og vandløbsgeometri)
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Strategiarbejde – data/digitalisering
Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2015
Aktiviteter efteråret 2020
Septemberoktober
• Etablering af
styregrupper
• Udpegning af
kommunale
deltagere i
styregrupper
• Kommissorium for
styregruppens
arbejde
• Organisering af
arbejdet i KL

December
• Første møder i
styregrupperne
• Arbejdsprogram for
de to første to års
arbejde

• indsatsbeskrivelser
udarbejdes

• Prioritering af de
indsatser, der skal
igangsættes i 2021

• Politisk behandling
af programmernes
indsatser

Kernen i den fælleskommunale digitale dagsorden
Udgangspunktet KL’s strategi ”På forkant med fremtidens velfærd”
• Alle skal med!
• Modne løsninger skal skaleres
• Deling af erfaringer og viden om brug af teknologi og data
• Udviklingskraften i markedet skal udnyttes.
• Digital transformation skal styrke kvaliteten i kernevelfærden.
• Styrket fokus på data og datadeling
6

Borger, teknologi og
lokaldemokratiet

NY DIGITALISERINGSSTRATEGI

Ny teknologi og hurtigere optag
af modne løsninger

• Solvejg Schultz Jakobsen (formand), Pia Færch, Henrik Haue, Janet Samuel, Ida Thuesen, Sara
Røpke, kommunale repræsentanter og evt. KOMBIT
• Sekretariat: Digitalisering og teknologi

• Christian Harsløf (Formand), Caroline Hegelund, Peter Panula Toft, Janet Samuel, Trine Vig Houe,
kommunale repræsentanter og evt. KOMBIT
• Sekretariat: Digitalisering og teknologi

Sammenhængende
velfærdsforløb og indsatser

• Christian Harsløf (Formand), Laila Kildesgaard, Pia Færch, Janet Samuel, Trine Houe Vig, Henrik
Thomassen, Claus Ørum, Peter Panula Toft, kommunale repræsentanter og evt. KOMBIT
• Sekretariat: Sundhed og Ældre/social

Klima og ressourcer

• Laila Kildesgaard (formand), Sara Røpke, Caroline Hegelund, Karoline Amalie Steen, Pia Færch,
kommunale repræsentanter og evt. KOMBIT
• Sekretariat: Teknik og miljø

Bedre velfærd og styring med
data
Digitale fundamenter

• Morten Mandøe (Formand), Christian Harsløf, Ghita Thiesen, Trine Vig Houe, Janet Samuel, Claus
Ørum, Henrik Thomassen, Sara Røpke, kommunale repræsentanter og evt. KOMBIT
• Sekretariat: ØS/Digitalisering og teknologi

• Christian Harsløf (Formand), Ghita Thiesen, Pia Færch, Trine Vig Houe, kommunale repræsentanter
og evt. KOMBIT
• Sekretariat: Digitalisering og teknologi

