
Disruption i kommunerne – it-monstre eller nuttede robotsæler?
Digitaliseringsstrategi i den kommunale sektor – muligheder og dilemmaer

Debatten foregår i KL's telt ved Allinge Røgeri (F2)

Paneldeltagerne er:

• Professor Jan Damsgaard, CBS og medlem af 
regeringens Disruptionråd

• Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth, 
Bestyrelsesformand, bl.a. Copenhagen Healthtech
Cluster og Regeringens IKT Væksteam (tidl.)

• Direktør Laila Kildesgaard, KL 

• Direktør Lars Frelle, digitaliseringsstyrelsen 

• Kommunaldirektør Jesper Zwisler, Herlev

• Ordstyrer: Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen

Torsdag den 15. juni kl. 14.00-15.00.

Det er januar 2018. Den ny kommunalbestyrelse er konstitueret og
tiltrådt efter valget i november 2017. Der er en solid politisk alliance
hen over midten, som er valgt ind på forventninger om at
modernisere, effektivisere og løfte serviceniveauet – og til i det hele
taget at forberede kommunen bedst muligt til fremtiden.

Kommunalbestyrelsen har nedsat en digitaliseringskomite (et udvalg
efter § 17 stk. 4 i styrelsesloven), der har fået mandat til at
udarbejde udspil til kommunens strategi på digitaliseringsområdet.
Der er ønske om at se med friske øjne på forslag til, på hvordan man
kan disrupte den traditionelle måde at løse kommunale opgaver på.
Der er ambition om, at der opnås markante forbedringer i
kvaliteten, bl.a. ved at lade borgere og virksomheder selv deltage i
at definere den service, som passer til dem. Der er forventning om,
at siloer i forvaltningen kan erstattes af agile organisationsformer.

Komiteen har knyttet et panel af kompetente
digitaliseringseksperter til sig.

Til digitaliseringskomiteen første møde har eksperterne fået stillet
nedenstående opgave:

• Gearskifte: Hvilke af kommunens service- og opgaveområder er
mest oplagt til det næste digitaliseringsdrevede gearskifte - nye
spilleregler, ny strategi, nye metoder, ny organisationsform og
nye kompetencer?

• Kommunale it-løsninger: Hvordan udvikles smarte platform
løsninger (som det kendes fra bl.a. banker, Google, Airbnb og
Uber) i kommunerne?

• Udfordringer og dilemmaer: Hvilke er de tre væsentligste
udfordringer og dilemmaer der skal tages højde for i
gennemførelse af digitaliseringsstrategien?


