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WTF

• Jakob Kirkegaard

• KTC Faggruppen for Digital Forvaltning (DFO)

• Informatikchef, Teknik- og Miljø, Silkeborg 
Kommune



Dagsorden

• Faggruppens fokusområder og roller

• FOSAKO’S relation til faggruppen 

• Fremadrettet samarbejde faggruppen/FOSAKO



• Udklip fra arbejdsprogram – fokus på:
• ”…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



• Kommunen som datadreven virksomhed
• Open Data, Smart City, IOT, mm.
• Fokus på varig værdiskabelse – gevinstrealisering

• Arbejde på tværs med digitalisering
• Stykret samarbejde med andre KTC faggrupper, KIT, 
FOSAKO, KTC mm.

Faggruppens fokusområder



• Digital ledelse og transformation
• Fokus på kompetenceudvikling
• Fokus på Business Intelligence (BI generelt, FLIS mm.)
• Mere og bedre kommunikation til KTC-baglandet

Faggruppens fokusområder (2)



Faggruppens roller

• Deltage aktivt i nationale styre- og arbejdsgrupper 

• Hjælpe KL i forhold til statslige interesser med 
udgangspunkt i praksis i kommunerne

• Kortforsyningen, Byg og Miljø, DMA mm.

• Udbygge og fastholde relationer til andre ”digitale 
aktører” 

• Opendata.dk, FOSAKO, OS2, KITA, GeoDanmark m.fl.



Faggruppens roller (2)

• Sætte os i spil i forhold til fag/forretningsområder 
også uden for teknik- og miljøområdet (Nyt)

• Kommunikation og formidling af de gode eksempler



DFO’s relation til FOSAKO

• Vigtigt med et formaliseret samarbejde; 1+1=3 
(fællesskab giver større gennemslagskraft)

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

• Fortsat produktion af relevante artikler – sprede det 
gode budskab og søge indflydelse



DFO’s relation til FOSAKO (2)

• FOSAKO er den udførende/operative kraft

• FOSAKO er med til at sikre kommunikation til 
baglandet

• Fokus på samarbejdsprojekter – fra snak til 
handling ☺



Fremadrettet samarbejde

• Hvad er det i savner, som i tænker at få, hvis 
FOSAKO er med i faggruppen? 
• Hvad vil/kan FOSAKO gerne bruge DFO til?

• Hvordan kan vi bruge hinanden bedre?
• Hvad er udfordringerne – hvad er det vi skal blive bedre 
til?



Fremadrettet samarbejde (2)

• Sikre den røde tråd – fra strategi, til fokusområder, 
til projekter, til gevinstrealisering

• Mere handling og lidt mindre snak ☺

• ”Less is more”


