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1 (Åben) 5. møde i Opgaveudvalget for Digitalisering og teknologi den 22. februar 
2018
 
Sags ID: EMN-2018-00874

Resumé
Opgaveudvalg for Digitalisering er Teknologi afholder sit 5. møde torsdag den 22. februar 
2018.02.09

På opgaveudvalgets seneste møde den 17. januar 2018 besluttede udvalget at afholde et ekstra 
møde inden det sidste planlagte møde den 12. marts 2018 for endeligt at bearbejde de bud på 
principper og pejlemærker, samt den politiske model, som opgaveudvalget skal levere. 

Mødets dagsordenpunkter er:
1. Velkomst v. formand Michael Fenger
2. Gennemgang af program 
3. Gennemgang og drøftelse af den politiske model herunder input til borger- og 

virksomhedsinddragelse i opfølgningen
4. Bearbejdning af principper og pejlemærker for digitaliseringsindsatserne
5. Afrunding og tak for i aften

Mødet afholder på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund i udvalgsværelse G.

Bilag til mødet:
 Input fra gruppearbejdet om betydningen af pejlemærkerne i praksis – bud på de første 

skridt 
 Den overordnede DIS-model – model for Digitalisering, Innovation og Samskabelse 
 DIS-model med særlige ”digitaliseringselementer”
 Reviderede bud på principper og pejlemærker 

Baggrund
Uddbybelse af mødets dagsordenpunkter:

1. Velkomst v. formand Michael Fenger
Formanden byder velkommen til dette ekstra møde i opgaveudvalget

2. Gennemgang af program 
Dagsordenens punkter og mål præsenteres for at skabe en fælles forståelse for, hvad 
opgaveudvalget skal igennem og stå med efter dette møde.

3. Gennemgang og drøftelse af den politiske model herunder input til borger- og 
virksomhedsinddragelse i opfølgningen
Med udgangspunkt i politikermedlemmernes drøftelse ved det 4. møde i opgaveudvalget og 
modellen for Digitalisering, Innovation og Samskabelse (DIS-modellen) gennemgås og 
drøftes pejlemærkerne og princippernes funktion samt hvornår og hvordan borgere og 
virksomheder mest meningsfuldt inddrages. Modellen er vedlagt som bilag.

4. Bearbejdning af principper og pejlemærker for digitaliseringsindsatserne
Formålet er at opgaveudvalget foretager den sidste gennemarbejdning af pejlemærker og 
principper. Ved udvalgtes sidste møde blev givet input til hvad pejlemærkerne kan betyde i 
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praksis og disse input er bragt i spil i reviderede bud på formuleringer af pejlemærkerne. 
Input fra arbejdsgrupper på det 4. møde samt reviderede bud på pejlemærker er vedlagt 
som bilag. Deltagerne har forinden mødet forberedt kommentarer og ændringsforslag.

5. Afrunding og tak for i aften

Indstilling
Tværgående Funktioner indstiller

Til Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi:

At udvalget fortsætter med opgaverne med de 3-5 pejlemærker, for kommunens arbejde med 
digitalisering, herunder at fremlægge en række mulige første skridt mod pejlemærkerne, principper 
for teknologikompetencer, etiske og persondatamæssige problemstillinger samt en model, der 
sikrer at digitalisering forankres og integreres i den politiske ledelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi den 22. februar 2018

 Velkomst v. formand Michael Fenger:

Formanden bød velkommen til det femte møde i opgaveudvalget. Mødet 
er lagt ind som et ekstra møde for at give tid til tilstrækkelig 
bearbejdning af udvalgets leverancer. Mødet er det næstsidste i rækken. 
Det sidste møde afholdes den 12. marts 2018.

 Gennemgang af program:

Program og tidsplan for aftenen blev gennemgået

 Gennemgang og drøftelse af den politiske model herunder input til 
borger- og virksomhedsinddragelse i opfølgningen:

Formanden indledte med at fortælle at digitalisering og innovation indtil 
nu ikke har fyldt så meget i det politiske arbejde. Hensigten er, at 
leverancerne for nærværende opgaveudvalg og opgaveudvalget om 
innovation skal bidrage til at sætte en retning og sikre forankring af det 
digitale og det innovative i den politiske ledelse. Når innovation skal 
bringes ind i en politisk kontekst, set som en traditionel kommunal 
verden handler det blandet andet om også at skabe fokus på nytænkning 
og radikale forbedringer i en verden hvor stabilitet og sikkerhed er i 
højsædet. Det er en øvelse i at blive klogere sammen. 
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De principper og pejlemærker som opgaveudvalget leverer skal føre til 
handling og effekt gennem en række elementer i form af en strategiplan 
for digitalisering, strategier for infrastruktur og it-sikkerhed, samt årlige 
initiativer, anlægsbevillinger og projekter. Det blev drøftet hvilken rolle 
pejlemærkerne for digitalisering skal spille i forhold til det der er 
beskrevet omkring retning for innovation. Ambitionen omkring 
pejlemærkerne for innovation er blandt andet at skabe et fælles sprog og 
teste en innovationsorganisation af. Det digitale handler i høj grad også 
om drift. Det er her langt størstedelen af budgettet ligger. 

Deltagerne bød ind med forslag til inddragelse som blandt andet 
handlede om at bringe digitalisering og forretning tættere sammen – 
hvad kommer først? Mulighed for at have borgere med som observatører 
ved 100 dages arbejdsgrupper, bidrag gennem netværk, ønsker om at 
bidrage på konkrete tiltag for eksempel i form at sprints eller hackathons 
eller åben invitation til at finde på løsninger på udvalgte udfordringer, 
også være åben overfor viden udenfor kommunen, det skal være 
dynamisk hvordan de forskellige samarbejder/samarbejdskonstellationer 
kan sættes sammen. 

 Bearbejdning af principper og pejlemærker for digitaliseringsindsatserne:

Deltagerne bød ind med kommentarer til pejlemærkerne. Her blev der 
peget på flere indgangsvinkler til hvordan teknologien kan bruges, for 
eksempel at frigive midler der bruges til i borgernær sammenhæng, at 
gøre gamle løsninger bedre og smartere eller sætte strøm til noget vi 
ikke har sat strøm til endnu eller gå forrest i test af ny teknologi. Konkret 
blev foreslået at bruge teknologien til rådgivning af unge i deres 
uddannelsesvalg.

Omkring pejlemærke 2, der handler om at bruge data, blev oprettelse af 
en databank, stille kommunens data til rådighed og synliggørelse af 
forbrug af fx el, vand og varme for at vise hvor man kan optimere og at 
betragte data som en valuta bragt på banen. 

Det tredje pejlemærke som handler om at forstå og udnytte 
teknologierne blev vendt med blandt andet mulighederne for inddrage og 
samarbejde med borgere og virksomheder lettere, eller gøre det lettere 
at være både borger og forbruger. Der blev ytret ønske om et højt 
ambitionsniveau og at ville gøre en forskel i udnyttelsen af teknologiens 
muligheder.

Principperne blev drøftet og her var det vigtigt, at det digitale er 
differentieret på en sådan måde, at der er noget for alle – det skal være 
nemt uanset niveau og få flere til at vælge digitale løsninger til. Der må 
ikke være en oplevelse af at blive fortabt. I drøftelserne omkring 
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principperne for data blev vigtigheden af at skelne mellem persondata og 
anden data fremhævet. 

 Afrunding og tak for i aften:

Formanden takkede for deltagernes input, rundede kort af og sagde på 
gensyn den 12. marts 2018. 

Bilag
1. Input fra gruppearbejde om betydning af pejlemærkerne i praksis - bud på de første skridt 
(2188929 - EMN-2018-00874)
2. Den overordnede DIS-model - model for Digitalisering, Innovation og Samskabelse 
(2188930 - EMN-2018-00874)
3. DIS-model med særlige digitaliseringselementer (2188932 - EMN-2018-00874)
4. Reviderede bud på principper og pejlemærker (2188933 - EMN-2018-00874)
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