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Præsentation

• Jakob Kirkegaard

• KTC Faggruppen for Digital Forvaltning (DFO)

• Informatikchef, Teknik- og Miljø, Silkeborg 
Kommune



• Underfaggruppen for BBR-udvikling
• Underfaggruppen for BBR-drift
• Underfaggruppen for Ejendomme
• Underfaggruppen FOSAKO-FU

Faggruppen for digital forvaltning 
(DFO)



Hvad bevæger sig i KTC’s
faggruppe for Digital Forvaltning?

• Fokus på øget samarbejde med andre KTC faggrupper

• Ny KTC-formand, mange nye medlemmer, nyt arbejdsprogram

• Udfordringer med kortforsyningen
• Performance
• Leveres de produkter som kommunerne efterspørger?

• Udfordringer med Plandata.dk
• Datakvalitet
• Økonomi for kommunerne



• ”…hvordan data og digitalisering skaber værdi…”

• ”…opfyldelse af målene i fælles offentlige og kommunale 
strategier…”

• ”…hvordan faggruppens synspunkter får indflydelse på 
nationale og kommunale beslutninger…”

• ”…at holde tæt kontakt til repræsentanter i relevante 
offentlige fora og netværk…”

Faggruppens mission



• Digitalisering med henblik på effektivisering

• Digitalisering med henblik på forretning

• Digitalisering i forhold til ”ny” viden - GeoDK, FOSAKO, 
KTC faggrupper mm.

• Digitalisering i forhold til formidling af de gode 
eksempler – udfordringer vs. løsninger

• Digitalisering og kompetenceudvikling

5 pejlemærker for DFO’s arbejde



Faggruppens 5 vigtigste roller

• Deltage aktivt i nationale- og fælleskommunale styre- og 
arbejdsgrupper 

• Hjælpe KL i forhold til statslige interesser med 
udgangspunkt i praksis i kommunerne (GeoDK, BOM, 
kortforsyningen mm.)

• Udbygge og fastholde relationer til andre ”digitale aktører” 
(Opendata.dk, OS2, KITA, GeoDanmark mm.)

• Sætte os i spil i forhold til fag/forretningsområder også 
udenfor teknik- og miljøområdet (nyt)

• Kommunikation og formidling af de gode eksempler



DFO’s relation til FOSAKO

• Vigtigt med et formaliseret forankring

• Vigtigt med god dialog om det strategiske sigte – er 
retningen ens?

• FOSAKO er den udførende/operative kraft – i 
forhold til samarbejdsprojekter og at sikre handling. 

• FOSAKO er med til at sikre kommunikation til 
baglandet


