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1. Indledning 

1.1 Om Digitaliseringsstrategien 

Digitaliseringsstrategien er udarbejdet på baggrund af indledende drøftelser i IT-
strategigruppen, møder med chefgrupperne og en digitaliseringsworkshop med deltagelse af 
direktion, chefgruppe og nøglemedarbejdere på digitaliseringsområdet. Strategien er altså 
skabt på baggrund af en bred involvering af organisationen. Derudover indeholder strategien 
væsentlige elementer fra Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ”Lokal og digital”, lige-
som KOMBITs arbejde med monopolbruddene er med til at sætte rammerne for Skive Kommu-
nes Digitaliseringsstrategi.  

Strategidokumentet er struktureret som illustreret i figur 1, Model for digitaliseringsstrategi. 
Indledningsvist beskrives baggrunden for strategien, dernæst behandles de vigtigste og ram-
mesættende eksterne aktiviteter, den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og KOMBIT og 
endeligt de overordnede strategiske indsatsområder. Det er Skive Kommunes opfattelse, at 
Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2016-20 ”Lokal og digital” mere præcist end den 
tidligere adresserer Skives og de øvrige kommuners udfordringer de kommende år og er der-
for, i højere grad end tidligere strategier, vedkommende og implementerbar. Der er derfor en 
væsentlig afsmitning på Skive Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020. Derudover vil den 
Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ligesom omverdenen i øvrigt påvirke den digitale udvik-
ling i Skive Kommune. 

Strategien dækker hele den kommunale organisation og rummer de overordnede strategiske 
målsætninger og de vigtigste strategiske indsatsområder. De konkrete digitaliseringsprojekter 
er samlet i en handlingsplan (bilag). Handlingsplanen vil være et dynamisk arbejdsdokument 
som ajourføres løbende i strategiperioden, efterhånden som projekter afsluttes og nye sættes i 
gang. Handlingsplanen vil mere systematisk blive gennemgået og revideret i 2018 med henblik 
på midtvejsevaluering og formulering af nye projekter og konkrete indsatsområder. 

Figur 1: Model for digitaliseringsstrategi 
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  1.2 Digitaliseringsstrategien 2013-15  
 

Skive Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-20 skal i stor udstrækning ses som en for-
længelse af digitaliseringsstrategien 2013-15. Den er naturligvis tilpasset den udvikling, 
der er sket siden formuleringen af den forrige, og den modning, der er sket af organisatio-
nen i digitaliseringssammenhæng. Den bygger i høj grad også på de erfaringer, som er hø-
stet i løbet af strategiperioden. Disse viser, at digitaliseringsstrategien har været en god 
retningsgiver for digitaliseringsindsatsen i Skive Kommune og samtidigt gjort det muligt at 
holde overblik over og følge op på/sikre fremdrift i de 43 konkrete indsatser/projekter, der 
blev vedtaget i strategien. Der er tale om projekter i varierende størrelse og kompleksitet. 
De fleste har været Skive Kommunes egne, såsom ’Følg din byggesag’, ’Digitalisering af 
byggesagsarkivet’, ny hjemmeside www.skive.dk, ’Digital forældrekommunikation’, ’Stafet-
log’ og implementering af velfærdsteknologi på socialområdet. Nogle som obligatorisk selv-
betjening, KOMBIT og Digital Post kommer fra centralt hold.  

Af disse er mere end 30 afsluttede, og blandt de generelle erfaringer ses, at der kan være 
gevinster ved i højere grad end tidligere at arbejde på tværs af fag- og forvaltningsgrænser 
og evt. inddrage eksterne interessenter som borgere og virksomheder. Det kan desuden 
ses, at der altid er behov for en tydelig projektformulering og –styring, så bl.a. vægtningen 
mellem kan/skal afklares. Derved sikres, at projekterne kan afsluttes og gevinsterne hø-
stes. Dette gælder også for de ’lavthængede frugter’, der er med til at skabe energi og fri-
gøre ressourcer.  

 

2. Skive Kommunes målsætninger for digitaliseringen 
 

De målsætninger for digitaliseringen i Skive Kommune, der blev formuleret i Digitalise-
ringsstrategien 2013-15 har været et stærkt fundament for udviklingen gennem hele peri-
oden og er stadigt gældende i den kommende strategiperiode. 

• Opretholde et højt serviceniveau for borgere og virksomheder gennem digital under-
støttelse af tankegangen ”borgeren og virksomheden i centrum”. 

• Levere god service til borgere og virksomheder gennem brugervenlige og velfungerende 
digitale selvbetjeningsløsninger og velfærdsteknologi. 

• Bidrage til vækst og udvikling af egnen gennem effektiv digital kommunikation og digi-
tal understøttelse af princippet ”én indgang for borgere og virksomheder”. 

• Have en stærk digital kultur og digital ledelse, hvor digitalisering tænkes ind i vores for-
retningsprocesser på linje med fx økonomi, faglighed og et godt arbejdsmiljø. 

• Bidrage til at kommunen kan håndtere de generelle effektiviseringskrav gennem digital 
understøttelse af arbejdsprocesser. 

• Fastholde attraktive arbejdspladser gennem effektiv digital understøttelse og udnyttelse 
af teknologiske muligheder i det daglige arbejde. 

• Styrke vores samarbejde med andre offentlige myndigheder gennem fælles digitale 
workflows. 

www.skive.dk
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• Være på forkant med de fællesoffentlige og – kommunale strategier og aktivt søge ind-
flydelse på vores eksterne rammebetingelser og dermed påvirke den digitale dagsorden 

 

Det betyder, at digitaliseringen skal bidrage til  

• Vækst gennem effektiv kommunikation og ‘en indgang for borgere og virksomheder’ – 
enklere tilgang til kommunen. 

• Styrket samarbejde med andre offentlige myndigheder, f.eks. mobiludbud. 

• At håndtere effektiviseringsdagsordenen ved at der er relevante og effektive digitale 
løsninger til rådighed. 

• Højt serviceniveau og derved værdi for borgere og virksomheder gennem digitalisering. 

• Sikre egnen optimale muligheder, f.eks. gennem digitale infrastrukturprojekter, som 
f.eks. mobiludbud. 

• Attraktive arbejdspladser gennem udnyttelse af de teknologiske muligheder. 

• At være på forkant og søge indflydelse på de fællesnationale digitaliseringsstrategier 

• Fokus på borger- / virksomhedsbetjening og brugertilfredshed og -oplevelse for at imø-
dekommer flere strategier indenfor erhverv, bosætning og udvikling. Øget inddragelse 
af borgere (også de unge) og virksomheder i udvikling af projekter og mål. 

• At styrke det tværkommunale samarbejde, som det allerede ses i det regionale call-
center og det fælles mobiludbud med en række midt- og vestjyske kommuner, bla. 
Herning. 

 

3. Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ”Lokal og digital”  
 

Den fælleskommunale strategi skal svare på og imødegå en række udfordringer, som kommu-
nerne ifølge KL står over for: 

• Digitaliseringen af de offentlige serviceydelser kan medføre en utilsigtet centralisering. Med 
den nye strategi ønsker kommunerne at fastholde og styrke den decentrale og borgernære 
løsning af opgaverne 

• Stigende forventninger fra borgere og virksomheder om højere kvalitet. 

• Demografiske ændringer med flere ældre og færre på arbejdsmarkedet.  

Dertil kommer, at der i den nye strategi peges på, at der er behov for konsolidering og ge-
vinstrealisering i forhold til de gennemførte indsatser i den nugældende digitaliseringsstrategi. 
Endeligt er der i medfør af den eksisterende strategi en række initiativer, som f.eks. KOMBITs 
arbejde med monopolbrud, der vil række flere år frem i tiden og som vil optage kommunerne i 
stadigt stigende grad gennem den kommende strategiperiode. 
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For at svare på ovenstående udfordringer opererer den kommende digitaliseringsstrategi med 
følgende overordnede indsatsområder, der i efteråret 2015 vil blive udmøntet i en række kon-
krete indsatser. Der er både tale om generelle overordnede indsatser og en række fagspecifik-
ke, bl.a:  

• Realisering af gevinsterne i monopolbuddet og øge den fælles kommunale handlekraft gen-
nem tættere samarbejder. 

• Styrket arbejde mod en bedre infrastruktur, herunder at presse staten i mobil- og bred-
båndsudbygningen, effektivisering af Digital Post, NemID samt øget fokus på fælles arkitek-
tur og standarder. 

• Efter de senere års intensive bølgeplaner skal der arbejdes med at gøre selvbetjeningsløs-
ningerne borgernære og tilgængelige. Det betyder bl.a. at der skal arbejdes med sprog, bru-
gervenlighed, sammenhæng mellem systemer osv., der i dag repræsenterer barrierer i for-
hold til at borgerne oplever digital selvbetjening som nært og serviceorienteret. Med andre 
ord skal borgere og virksomheder opleve at have nytte af de nye løsninger og den ændrede 
arbejdsdeling. 

• Nyttiggørelse af de store mængder offentlige data, som kommunerne råder over. Der er sta-
digt stort potentiale i genbrug af data internt i og mellem kommunerne, men i høj grad også 
i forhold til offentligheden.  

• IT-sikkerhed og tilgængelighed skal balanceres. I takt med, at stadigt flere processer digitali-
seres og flere data gøres tilgængelige, stiger behovet for fokus på IT-sikkerheden for at 
kommunerne kan bevare borgernes og virksomhedernes tillid til en sikker håndtering af de-
res oplysninger. Dertil kommer et EU-udspil, der vil stille nye og udvidede krav til kommu-
nernes håndtering af borgernes data. 

• Borgerne skal i videst muligt omfang mestre eget liv. Frem mod 2020 skal anvendelsen af 
velfærdsteknologiske og mobile løsninger på social- og sundhedsområdet styrkes, med hen-
blik at fremme borgerens mulighed for at klare sig selv bedst muligt.   

• Digital sammenhæng for børn og unge, hvor fokus på digitalt samarbejde og læring betyder 
nye digitale værktøjer, der understøtter elevernes læringsprocesser og lærernes og pædago-
gernes forberedelse og undervisning. 

• Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst, med fokus på smarte byer og 
landskaber og reduktion af miljøbelastningerne f.eks. gennem nedbringelse af affaldsstrøm-
mene. 
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4. Monopolbrudsprojekterne - KOMBIT 
 

Projekterne i monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på it-løsningerne 
på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Desuden vil de tværgående støttesystemer 
også skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-
systemer. Arbejdet med at formulere og gennemføre udbuddene på ovenstående områder er 
lagt i hænderne på KOMBIT, som er kommunernes it-fællesskab. KOMBIT er dannet med hen-
blik på at skabe konkurrence i det kommunale IT-marked. Skive Kommune har besluttet at 
støtte 100 % op om de delprojekter, KL og KOMBIT sætter i gang i fællesskab. IT-
strategigruppen har taget ansvaret for den overordnede organisering af det samlede program, 
herunder nedsat en styregruppe og ansat programleder med det formål at sikre de bedst muli-
ge rammevilkår for de respektive forvaltninger/afdelinger, der står med opgaven og ansvaret 
for den endelige implementering af de enkelte nye løsninger. 

Når monopolbrudsprojekterne i IT-strategigruppen får opmærksomhed og ressourcer i det om-
fang, er det fordi, at de vil løbe gennem hele strategiperioden og vil have strategisk betydning 
for digitaliseringen i Skive Kommune. Udover udbud af en række KMD monopolsystemer indebærer 
projektet også, at alle kommuner indretter sit IT-landskab efter det, som KOMBIT har døbt ”Den fælles-
kommunale Rammearkitektur”. Det betyder i praksis eksempelvist, at alle kommuner i forbindelse med 
anskaffelse af nye IT-systemer vil stille de samme krav til snitflader og standarder, hvilket på sigt vil medfø-
re lettere og billigere skift af systemer og adgang til data. 

 

5. Skive Kommunes overordnede strategiske indsatsområder 
 

Overordnet skal Skive Kommunens digitaliseringsstrategi temamæssigt hænge sammen med 
kommunens øvrige strategier og de nationale strategier. Det er i IT-strategigruppen og i KL’s 
strategi foreslået, at kommunen i næste strategiperiode fokuserer på nogle færre og mere 
overordnede projekter. Dette kunne give mulighed for at udpege enkelte ’fyrtårnsprojekter’. 
Det vil sige, at der satses mere massivt og med flere ressourcer på færre, evt. tværgående 
projekter. Det vil være med til at give større synlighed og dermed gennemslagskraft. Det kan 
kræve en høj grad af tværgående prioritering og risikovillighed. 

Det betyder omvendt ikke, at strategien ikke skal identificere og handle på ’de lavthængende 
frugter’, der kan frigøre ressourcer til de større projekter. Her er det vigtigt, at tingene ikke 
gøres sværere, end de er. Ofte er der tale om indsatser, der ikke nødvendigvis skal afvente 
strategiske overvejelser, men bare skal gennemføres. 

Nedenfor er formuleret de overordnede strategiske retninger og indsatsområder for digitalise-
ringen i Skive Kommune i strategiperiode 2016-2020. Til strategien knyttes et bilag, der rum-
mer de mere konkrete indsatser og digitaliseringsprojekter. Denne oversigt vil løbende og 
mindst en gang årligt blive opdateret i takt med de enkelte projekters fremdrift og afslut-
ning/evaluering, ligesom nye projekter vil blive tilføjet. Oversigten vil blive forelagt IT-
strategigruppen halvårligt.  
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Indsatsområde 1: Borgerne 
Digital kommunikation, service og velfærd 

Der er gennem de senere år sket en markant digitalisering af de offentlige Danmark, sådan at 
f.eks. en meget stor del af kommunikationen mellem borger og kommune foregår digitalt, bl.a. 
gennem digital post og en lang række selvbetjeningsløsninger. Den obligatoriske anvendelse 
giver både kommunen langt bedre muligheder for at effektivisere arbejdsgange og høste for-
delene ved digitalisering. Det stiller dog også væsentligt større krav om at alle borgere skal 
kunne bruge løsningerne, dels ved at løsningerne skal være gennemarbejdede og brugervenli-
ge, dels ved at kommunen skal være klar til at hjælpe og vejlede borgerne i anvendelsen af de 
digitale løsninger. Kommunen har derfor en stor opgave i forhold til at understøtte udviklingen 
af borgernes digitale kompetencer, en opgave der allerede er fokus på, men som bliver endnu 
mere presserende over de kommende år med de meget ambitiøse målsætninger i de fællesof-
fentlige digitaliseringsstrategier. 

En række nye velfærdsteknologier går nu også mere direkte ind og udgør den offentlige ser-
vice til borgerne. Den digitale borgerbetjening skal have fokus på at sikre borgernes mulighe-
der for at klare sig selv bedst muligt. Det betyder, at de løsninger og teknologier, Skive Kom-
mune stiller til rådighed, i højere grad end tidligere skal være intuitive og relevante. De skal 
indenfor lovgivningens rammer give borgerne mulighed for indsigt i egne sager og data lige-
som de skal understøtte dialogen og samarbejdet med det offentlige, altså digital selvbetjening 
i bredeste forstand. Det vil alt andet lige være en styrkelse af borgeren, at han/hun selv 
booker mødet med forvaltningen gennem et bookingsystem, frem for at blive indkaldt af sags-
behandleren.   

Dette fokus nås kun gennem dialog med borgerne, uanset hvilken del af den kommunale orga-
nisation de har kontakt med. Ligeledes er der et stigende behov for at have fokus på sammen-
hængende forløb, også på tværs af områder og forvaltninger på samme måde, som det sker i 
sygehus- og sundhedsverdenen. 

 

Indsatsområde 2: Virksomhederne 
Digital understøttelse af bosætning, erhvervsudvikling og turisme 

Skive Kommune har et kraftigt fokus på at udvikle egnen, med henblik på at sikre bosætning, 
arbejdspladser, erhvervsudvikling og turisme. Det er digitaliseringsstrategiens mål, at anvende 
digitaliseringen offensivt i serviceringen af og i samarbejdet med virksomhederne, i forhold til 
udvikling af turismen, samt i udvikling af en attraktiv bosætningsegn. 

Det skal sikres at virksomhederne og erhvervslivet oplever større nytte ved digitalisering. Der-
for er inddragelse af relevante repræsentanter for kommunens erhvervsliv allerede i forarbej-
det vigtigt, når der tages digitale initiativer på området. Løsningerne skal være enkle og effek-
tive og understøtte såvel kommunens som virksomhedernes behov.  
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På turismeområdet understøtter en række digitale initiativer Skiveegnen som et attraktivt om-
råde at besøge, med mange tilbud, hvor digitaliseringen indgår i både oplysning og formidling 
af egnens aktiviteter, seværdigheder, tilbud mv. 

I forhold til bosætning spiller digitalisering også en vigtig rolle både i forhold til den digitale 
infrastruktur; bredbånd, mobiltelefoni mv., og i kommunikationen med og om Skive Kommu-
ne. 

 

Indsatsområde 3: Organisationen 
Digital ledelse og kompetenceudvikling 

En væsentlig betingelse for at opnå succes med digitalisering er organisationens kultur og 
kompetencer på digitaliseringsområdet.  

For at sikre at digitaliseringen får optimale vækstbetingelser, er det vigtigt, at der hele tiden 
arbejdes med at dygtiggøre organisationen på området, og at digitaliseringsindsatsen er solidt 
forankret i hele ledelsessystemet. Arbejdet med gevinstrealisering er en vigtig del heraf. Det 
samme gælder en skærpet opmærksomhed på hensyn og muligheder, der går på tværs i den 
kommunale organisation, således at kompetencer, ressourcer og IT-løsninger udnyttes opti-
malt. 

Samtidig er det vigtigt, at organisationen får størst muligt udbytte af det store engagement 
som organisationens digitale ildsjæle og nøglemedarbejdere udviser, og understøtter deres 
udvikling. 

Der skal derfor arbejdes med at sikre en stadig øget bevidsthed i organisationen om digitale 
løsninger, muligheder og arbejdsformer, samt med at udvikle bl.a. projektkompetencer gene-
relt, med henblik på en sikker gennemførelse af digitaliseringsprojekter og tiltag i den organi-
satoriske kontekst, sådan at løsningerne lever op til krav og forventninger, og så gevinsterne 
realiseres. 

 

Indsatsområde 4: Arbejdsgangene 
Udvikling og effektivisering af de interne arbejdsgange 

Der er fortsat behov for at have fokus på den interne effektiviseringsdagsorden. Monopol-
brudsprojektet vil give en række nye løsninger, der i langt højere grad end tidligere lægger op 
til effektiv sammenhæng i IT-arkitekturen. Gentænkning af arbejdsgangene er en forudsæt-
ning for at kunne realisere gevinsterne forbundet med de nye løsninger og dermed få skabt en 
positiv business case for monopolbrudsprojektet og de øvrige initiativer som Skive Kommune 
vil gennemføre i strategiperioden. 

Anvendelsen af digitale værktøjer til f.eks. effektivisering af politiske og administrative møder 
kan skærpes yderligere. Der er således mulighed for at revurdere en række områder som har 
været genstand for digitalisering over de seneste år, med henblik på at sikre, at arbejdsgange, 
kompetencer osv. er fulgt med den digitale udvikling og at løsningerne anvendes optimalt i 
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forhold til de muligheder for nye, forenklede arbejdsgange, kommunikationsformer osv., som 
de nye løsninger tilbyder. 

 

Indsatsområde 5: Samarbejdet 
Styrket tværkommunal og offentligt samarbejde om fælles udfordringer 

Der er en række områder, hvor det tværkommunale og tværoffentlige samarbejde er en forud-
sætning for succes. Den enkelte kommune kan kun i begrænset omfang påvirke en leverandør 
af en landsdækkende løsning, hvorimod en større gruppe vil have en betydelig gennemslags-
kraft. Det gælder f.eks. også i forhold til den digitale infrastruktur, hvor indsatsen for bedre 
mobil- og bredbåndsdækning er afgørende. 

På samme måde vil Skive Kommunes mulighed for at påvirke den nationale digitaliserings-
dagsorden være stærkest i samarbejde med andre aktører, såsom øvrige kommuner og regio-
nen.  

På en lang række områder vil der således med fordel kunne indgås konkrete samarbejder om 
udbud, udvikling af systemer og løsninger, samarbejde med leverandører, samt generel erfa-
ringsudveksling. 
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BILAG 
Seneste revideret xx.yy.zz  

Handlingsplan 
 
 

Indsatsområde 1: Borgerne 
Digital kommunikation, service og velfærd 

Der er gennem de senere år sket en markant digitalisering af de offentlige Danmark, sådan at 
f.eks. en meget stor del af kommunikationen mellem borger og kommune foregår digitalt, bl.a. 
gennem digital post og en lang række selvbetjeningsløsninger. Den obligatoriske anvendelse 
giver både kommunen langt bedre muligheder for at effektivisere arbejdsgange og høste for-
delene ved digitalisering. Det stiller dog også væsentligt større krav om at alle borgere skal 
kunne bruge løsningerne, dels ved at løsningerne skal være gennemarbejdede og brugervenli-
ge, dels ved at kommunen skal være klar til at hjælpe og vejlede borgerne i anvendelsen af de 
digitale løsninger. Kommunen har derfor en stor opgave i forhold til at understøtte udviklingen 
af borgernes digitale kompetencer, en opgave der allerede er fokus på, men som bliver endnu 
mere presserende over de kommende år med de meget ambitiøse målsætninger i de fællesof-
fentlige digitaliseringsstrategier. 

En række nye velfærdsteknologier går nu også mere direkte ind og udgør den offentlige ser-
vice til borgerne. Den digitale borgerbetjening skal have fokus på at sikre borgernes mulighe-
der for at klare sig selv bedst muligt. Det betyder, at de løsninger og teknologier, Skive Kom-
mune stiller til rådighed, i højere grad end tidligere skal være intuitive og relevante. De skal 
indenfor lovgivningens rammer give borgerne mulighed for indsigt i egne sager og data lige-
som de skal understøtte dialogen og samarbejdet med det offentlige, altså digital selvbetjening 
i bredeste forstand. Det vil alt andet lige være en styrkelse af borgeren, at han/hun selv 
booker mødet med forvaltningen gennem et bookingsystem, frem for at blive indkaldt af sags-
behandleren.   

Dette fokus nås kun gennem dialog med borgerne, uanset hvilken del af den kommunale orga-
nisation de har kontakt med. Ligeledes er der et stigende behov for at have fokus på sammen-
hængende forløb, også på tværs af områder og forvaltninger på samme måde, som det sker i 
sygehus- og sundhedsverdenen. 

 

• Udbredelse af selvbooking  
En af målsætningerne i både beskæftigelses-, kontanthjælps- og sygedagpenge-
reformerne er, at den enkelte borger i højere grad skal tage ansvar for sit eget 
forløb i jobcentret. Muligheden for at booke sin egen samtale i jobcentret er en 
helt central del af dette, da det sætter borgerne i centrum. Muligheden for selv-
booking er med til at fremme aktiv deltagelse fra borgeren.  
Erfaringerne med selvbooking viser, at borgerne i langt højere grad oplever en 
ligeværdighed i mødet med kommunen og et større engegement i fremmøde og 
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egen situation. Der ses en højere fremmødeprocent, mere velforberedte borgere 
samt mere tilfredse borgere. Generelt oplever borgerne ved selvbetjeningsløs-
ninger større indflydelse på egen indsats samt større fleksibilitet.  
Selvbooking vil på sigt kunne bredes ud til øvrige områder i kommunen og der-
med styrke empowerment perspektivet og derved give borgerne oplever mulig-
heden for selv at planlægge og tage større ansvar for samarbejdet med kommu-
nen. Endvidere vil det styrke og være i overensstemmelse med generel brug af 
digitale selvbetjeningsløsninger. Ansvarlig: SAS  

• Virtuel bostøtte  
Det er vigtigt, at velfærds-i eller socialteknologi rummer potentialer for et mere 
selvstændigt liv for borgere med handicap. Socialafdelingen ønsker derfor - i et 
samarbejde med borgere og pårørende - at sætte fokus på brugen af kommuni-
kationsteknologi som f.eks. virtuel bostøtte.  
Målsætningen for indførelse af virtuel bostøtte er for borgerne: 

o At opnå bedre livskvalitet i form af f. eks. øget selvstændighed og der-
med øget mestring i hverdagen.  

o At borgeren kan føle mere tryghed med sikkerhed for ”altid” at kunne 
komme i kontakt med en medarbejder. 

o Samtidig er det forventningen, at anvendelsen af virtuel bostøtte, kan fri-
gøre medarbejderressourcer, der efterfølgende kan bringes i anvendelse 
andet sted til gavn for den samlede sociale indsats. 

Målsætningen for indførelse af virtuel bostøtte er for medarbejderne: 
o En god udnyttelse af ressourcerne ved at indføre ændrede arbejdsmeto-

der.  
o At opnå trivsel og bedre psykisk arbejdsmiljø gennem nye arbejdsgange 

og en mere rationel udnyttelse af de eksisterende ressourcer. 
o At opnå en bedre kommunikation med borgere og pårørende – rette tid 

og sted og i rette omfang. 
Socialafdelingen vil understøtte udviklingen ved at prioritere ressourcer til kur-
ser, uddannelse og erfaringsudveksling således at medarbejderne kan håndtere 
de nye teknologiske løsninger. Der er endvidere nedsat en teknologigruppe, som 
arbejder med udvikling og implementering af ny teknologi. Ansvarlig: SAS 

• Borgeradgang til egne data. 
Ved at give borgerne adgang til egne data forventer vi at højne medinddragelse, 
medbestemmelser, og der i gennem større indflydelse og ansvar for eget liv. Ef-
terhånden har borgere i DK gode muligheder for at se egne sundhedsdata hos 
såvel praktiserende læger, speciallæger som ambulatorier og hospitaler. Dette 
foregår via sundhed.dk. 
På social-, sundheds- og ældreområdet har Skive Kommune et ønske om, også 
at give kommunens borgere adgang til egne data i vores fælles omsorgssystem 
Nexus. 
Vi vil derfor arbejde målrettet på at få etableret en borgeradgang, således den 
enkelte borger/pårørende har mulighed for at kunne se ex. døgnplaner, træ-
nings- og forløbsplaner, handleplaner. Forventningen er, at de forskellige afde-
linger i løbet af 2016 begynder at anvende den borgerportal, som er en integre-
ret del af Nexus. Ansvarlig: SAS 
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• Nye arbejdsgange ifm. ny lov om økonomisk fripladstilskud fra 1. januar 
2016 
Fra 1. januar 2016 bliver den indkomst, som tilskud til økonomisk friplads be-
regnes efter, tjekket hver måned med oplysninger fra SKAT. Hvis der er større 
afvigelser, ændres beregningsgrundlaget for den aktuelle måned. Det betyder en 
ny praksis med større fokus på månedlige tjek af beregningsgrundlag. 
KMD har udviklet et nyt modul, der kan lette arbejdsgangene ved de øgede antal 
tjek. Dette kombineret med, at Skive Kommune anvender sikker post og 
doc2mail til at sende post til borgerens digitale postkasse betyder, at den nye 
arbejdsgang for Skive Kommunes vedkommende kun i begrænset omfang  for-
ventes at betyde en stigning i arbejdsmængden. Ansvarlig: KUFA 

• Samarbejdsplatform og læringsplatform – skole og dagtilbud: 
Skoleafdeling og Dagtilbud indgår i et samarbejde omkring de to elementer i 
Brugerportalsinitiativet; samarbejdsplatformen og læringsplatformen.   
Samarbejdsplatformen skal sikre lette og digitale kommunikationsgange og kan 
bl.a. afløse det eksisterende SkoleIntra. Læringsplatformen skal understøtte ele-
vernes læring samt det pædagogiske personales tilrettelæggelse, gennemførelse 
og evaluering af læringsforløb.  Gennem denne platform sikres det, at elever, 
forældre og det pædagogiske personale får adgang til elevplan, elevportfolio, di-
gitale værkstøjer, læremidler og andre relevante arbejdsområder – og tilsvaren-
de på dagtilbudsområdet. Ressourcebanken Skive DNA vil indgå som en naturlig 
del af læringsportalen for både skole- og dagtilbud. Gennem ovennævnte sam-
arbejde sikres det, at Skive Kommune stiller en sammenhængende kommunika-
tionskanal til rådighed på tværs af de tilbud, som familien anvender i dagligda-
gen ud fra princippet ”Èn borger – Èn indgang”. Ansvarlig: KUFA 

• Dialogmøder om digitalisering med forskellige borgergrupper 
Skive Kommune ønsker i højere grad at inddrage relevante interessenter og 
slutbrugere i arbejdet med digitalisering af borger- og virksomhedsservicen. Der 
vil derfor i løbet af 2016 blive arrangeret et antal møder med repræsentanter for 
relevante grupper. Ansvarlig: Alle 

• Fortsat udbygning af mobilnettet / nye master. 
Skive Kommune har gennem det gennemførte mobilaftalen sikret sig mulighe-
den for at diktere en udbygning af mobildækningen gennem opsætning af ma-
ster, som mobilleverandøren skal anvende. Selv om det ikke er en kommunal 
kerneopgave, vurderes til så stor fordel for kommunens medarbejdere, borgere 
og virksomheder, at det vil være en god investering at opføre et antal master, 
hvor der er dårlig dækning. Dette vil ske i løbet af 2016. Ansvarlig: Stabene. 
 
 

Indsatsområde 2: Virksomhederne 
Digital understøttelse af bosætning, erhvervsudvikling og turisme 

Skive Kommune har et kraftigt fokus på at udvikle egnen, med henblik på at sikre bosætning, 
arbejdspladser, erhvervsudvikling og turisme. Det er digitaliseringsstrategiens mål, at anvende 
digitaliseringen offensivt i serviceringen af og i samarbejdet med virksomhederne, i forhold til 
udvikling af turismen, samt i udvikling af en attraktiv bosætningsegn. 
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Det skal sikres at virksomhederne og erhvervslivet oplever større nytte ved digitalisering. Der-
for er inddragelse af relevante repræsentanter for kommunens erhvervsliv allerede i forarbej-
det vigtigt, når der tages digitale initiativer på området. Løsningerne skal være enkle og effek-
tive og understøtte såvel kommunens som virksomhedernes behov.  

På turismeområdet understøtter en række digitale initiativer Skiveegnen som et attraktivt om-
råde at besøge, med mange tilbud, hvor digitaliseringen indgår i både oplysning og formidling 
af egnens aktiviteter, seværdigheder, tilbud mv. 

I forhold til bosætning spiller digitalisering også en vigtig rolle både i forhold til den digitale 
infrastruktur; bredbånd, mobiltelefoni mv., og i kommunikationen med og om Skive Kommune 

 

• Digital udbudsproces. 
Skive Kommune tager i løbet af 2016 et digitalt udbudssystem i brug, der vil let-
te virksomhedernes arbejde med at byde på opgaver og leverancer til kommu-
nen. Løsningen sikrer f.eks., at alle relevante og nødvendige oplysninger afgives 
i tilbuddet og formalia overholdes. Ansvarlig: Stabene. 

• Miljøtilsyn på IPads. 
Det i 2015 påbegyndte projekt videreføres og videreudvikles med henblik på 
fortsat optimering af tilsyns- og rapporteringsopgaverne. 
Ved anvendelse af denne metode, kan statusdata overføres direkte fra Structura 
til tilsynsskemaet på Ipad’en, og tilsynsdata kan skrives direkte ind ved tilsynet 
og kan efterfølgende overføres digitalt til Structura. Herved reduceres tidsfor-
bruget i forbindelse med den manuelle data overførsel. Der køres test på funkti-
onaliteten i øjeblikket. Projektet evalueres ultimo 2016 og udvides i relevant 
omfang til andre opgaver.. Ansvarlig: Teknisk Forvaltning. 

• Brug af Byg og Miljø (BOM) til miljøgodkendelser 
Fra 1. januar 2016 bliver det obligatorisk for virksomheder at ansøge om miljø-
godkendelse via Byg og Miljø (BOM). Der kommer måske mellem 4 og 8 ansøg-
ninger om året, hvorfor det indledende projekt på området vil gå på at afklare i 
hvilken grad forvaltningen må og kan vejlede ansøgerne og afklare kommunika-
tionsvejene/integrationen mellem BOM, KMD Sag og Structura. Ansvarlig: Tek-
nisk Forvaltning.  

• Bedre anvendelse af GIS-data  
(Geodata projekt jf. den fælleskommunale strategi/KL). GIS-data kan anvendes i 
uendelig mange sammenhænge. Både af os selv og af private virksomheder og 
borgere. TF vil kortlægge mulighederne for en endnu bedre anvendelse af GIS-
dataene, og på den baggrund identificere et eller flere projekter, hvor dataene 
kan udnyttes på nye måder. Ansvarlig: Teknisk Forvaltning. 
 

• Adgang til gratis internet ved turist-hotspots som f.eks. havnen.  
Skive Kommune begynder i 2016 at stille gratis internet til rådighed for ind- og 
udenlandske turister på ved turistattraktioner og samlingssteder, som f.eks. om-
rådet ved lystbådehavnene. Projektet, der løbende vil blive udbygget gennem 
strategiperioden, gennemføres i tæt samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og 
Turistcenter, SET. Ansvarlig: Stabene. 
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Indsatsområde 3: Organisationen 
Digital ledelse og kompetenceudvikling 

En væsentlig betingelse for at opnå succes med digitalisering er organisationens kultur og 
kompetencer på digitaliseringsområdet.  

For at sikre at digitaliseringen får optimale vækstbetingelser, er det vigtigt, at der hele tiden 
arbejdes med at dygtiggøre organisationen på området, og at digitaliseringsindsatsen er solidt 
forankret i hele ledelsessystemet. Arbejdet med gevinstrealisering er en vigtig del heraf. Det 
samme gælder en skærpet opmærksomhed på hensyn og muligheder, der går på tværs i den 
kommunale organisation, således at kompetencer, ressourcer og IT-løsninger udnyttes opti-
malt. 

Samtidig er det vigtigt, at organisationen får størst muligt udbytte af det store engagement 
som organisationens digitale ildsjæle og nøglemedarbejdere udviser, og understøtter deres 
udvikling. 

Der skal derfor arbejdes med at sikre en stadig øget bevidsthed i organisationen om digitale 
løsninger, muligheder og arbejdsformer, samt med at udvikle bl.a. projektkompetencer gene-
relt, med henblik på en sikker gennemførelse af digitaliseringsprojekter og tiltag i den organi-
satoriske kontekst, sådan at løsningerne lever op til krav og forventninger, og så gevinsterne 
realiseres. 

 

• Fokus på at sikre kompetencer til udviklingsprojekter. 
Erfaringerne fra Skive Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-15 har vist, at der er be-
hov for at opruste ressourcerne til udviklingsprojekter. Der er dels behov for deciderede 
projektlederkompetencer, der kan håndtere implementeringen af digitaliseringsprojek-
terne og matche leverandørerne og have fokus på den gode projektafslutning. Der vil, 
ikke mindst i forbindelse med monopolbrudsprojekterne, blive behov for at sikre de 
tværgående hensyn og koordinering. Dette kræver tillige medarbejdere med kompeten-
cer indenfor projektarbejde. Der tilbydes gennem 2016-17 kompetenceudvikling inden-
for projektledelse og –deltagelse. Ansvarlig: Stabene. 

• Fokus på systemejerrollen. 
I takt med, at de digitale løsninger bliver stadigt mere essentielle og gennemgribende i 
den kommunale organisation og forretning, bliver systemejerrollen tilsvarende vigtigere 
og mere kompleks. Der igangsættes senest i 2017 initiativer, der understøtter opgaven 
med være systemejer, herunder tilbud om kompetenceudvikling. Ansvarlig: Stabene. 

• IT-sikkerhed.  
Der bliver de kommende år stillet nye og større krav. Dels som følge af, at digitaliserin-
gen gør sikkerheden ekstra vigtig og til tider kompleks. Dels fordi et nyt EU-direktiv 
omkring beskyttelse af persondata vil gøre opgaven med håndtering af IT-sikkerheden 
mere eksplicit og omfattende. Øget fokus på IT-sikkerhed er endvidere en del af den 
fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Tidshorisonten bestemmes af den nationale 
implementering af EU-direktivet. Ansvarlig: Stabene. 

• Forretningsfokus i IT-afdelingen 
Der vil i IT-afdelingen fortsat være behov for at have fokus på den sikre drift i årene 
fremover, men den samlede organisations behov udvikler sig hen imod, at IT-
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afdelingen i højere grad har ressourcer og kompetencer på digitaliseringsområdet. Der 
er derfor igangsat en proces, hvor afdelingens medarbejdere gennem 2016-2017 delta-
ger i forskellige kompetenceudviklingsforløb omkring digitalisering og projektledelse. 
Ansvarlig: Stabene/forvaltningerne. 

 

Indsatsområde 4: Arbejdsgangene 
Udvikling og effektivisering af de interne arbejdsgange 

Der er fortsat behov for at have fokus på den interne effektiviseringsdagsorden. Monopol-
brudsprojektet vil give en række nye løsninger, der i langt højere grad end tidligere lægger op 
til effektiv sammenhæng i IT-arkitekturen. Gentænkning af arbejdsgangene er en forudsæt-
ning for at kunne realisere gevinsterne forbundet med de nye løsninger og dermed få skabt en 
positiv business case for monopolbrudsprojektet og de øvrige initiativer som Skive Kommune 
vil gennemføre i strategiperioden. 

Anvendelsen af digitale værktøjer til f.eks. effektivisering af politiske og administrative møder 
kan skærpes yderligere. Der er således mulighed for at revurdere en række områder som har 
været genstand for digitalisering over de seneste år, med henblik på at sikre, at arbejdsgange, 
kompetencer osv. er fulgt med den digitale udvikling og at løsningerne anvendes optimalt i 
forhold til de muligheder for nye, forenklede arbejdsgange, kommunikationsformer osv., som 
de nye løsninger tilbyder. 

 

• Væk med kontanterne 
Der er mulighed for at effektivisere arbejdsgangene på Skive Kommunes instituti-
oner mv. gennem digitale betalinger, så håndtering af kontanter undgås. Eksem-
pelvist betaling af skolemælk, pårørendes forplejning på plejecentre, lejrskoleop-
hold osv. Gennemføres 2016-17. Ansvarlig Stabene. 

• Vidensdeling på tværs af afdelinger i forvaltningen 
Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ser et potentiale i en strategisk satsning 
på øget vidensdeling på tværs af afdelinger i forvaltningen. Indsatsen for en bed-
re vidensdelingen rummer 2 delindsatser:  

• Vidensdeling på konkret sagsniveau 
På social-, psykiatri- og sundhedsområdet anvendes i dag omsorgssystemet 
Avaleo. Dette giver en række muligheder for vidensdelingen, som kan fremme 
det gode og helhedsorienterede samarbejde omkring borgeren. I perioden 2016 
- 2020 vil forvaltningen afdække, om potentialet i forhold at have adgang til 
samme system udnyttes til fulde – under hensyn til reglerne omkring datasik-
kerhed og datadeling.  

• Styrkelse af arbejdet med ledelsesinformation på tværs af afdelingerne  
Arbejdsmarkedsområdet har en lang erfaring med at kunne trække og anvende 
strategisk ledelsesinformation og indsatsen har været centralt understøttet i fle-
re år. På social-, ældre- og sundhedsområdet er der efterhånden også udviklet 
muligheder for at kunne generere strategisk ledelsesinformation.  I strategiperi-
oden sættes fokus på udviklingen af strategisk ledelsesformation på social-, æl-
dre- og sundhedsområdet. Herudover undersøges mulighederne for at anskaffe 
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system, der kan generere strategisk ledelsesinformation på tværs af afdelinger-
ne i forvaltningen med henblik på tværgående indsatser. Ansvarlig: SAS. 

• Effektivisering og optimering af arbejdsgange via digitalisering 
Der arbejdes med at identificere om der findes arbejdsgange i Stabene som kan 
optimeres og effektiviseres ved hjælp af IT-løsninger. Ansvarlig: Stabene. 

• Effektivisering/digitalisering af møder, både gennem udbredt brug af møde-
værktøjer som eDagsorden men også videokonferencer, chat mv. Ansvarlig: Alle 

• Etablering af en projektportal, der kan bidrage til overblik over kommunens 
forskellige projekter samt deres status og fremdrift. Ansvarlig: TF og øvrige. 

• Talegenkendelse i Teknisk Forvaltning. 
Projektet iværksættes med henblik på at undersøge om ”Tale til Tekst-
teknologien” med fordel kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af breve, 
referater, notater, godkendelser m.v. – og om løsningerne kan anvendes og inte-
greres med eksisterende systemer. Ansvarlig: TF 

• Bedre snitflader mellem BOM og forvaltningens øvrige systemer. 
Der arbejdes løbende på forbedringer af integrationen mellem BOM, KMD-Sag og 
Structura. Digitale løsninger på affaldsområdet. Det vurderes løbende i samarbej-
de med Nomi4S og de 3 andre samarbejdskommuner, om der kan/skal udvikles 
nye eller bedre digitale løsninger på området. Ansvarlig: TF 

• Nyt ESDH-system 
Skive Kommune skal i strategiperioden gennemføre udbud af ESDH-system, både 
som følge af udbudsreglerne og af KOMBITs monopolbrudsprojekt. Da mange ar-
bejdsgange i den personrelaterede sagshåndtering vil ændre sig med KOMBITs 
nye systemer, vil det være relevant og nødvendigt at gennemanalysere behovene 
ved generelle, ikke-personrelaterede sager. Ansvarlig: Byrådssekretariatet og 
Stabene. 
 

Indsatsområde 5: Samarbejdet 
Styrket tværkommunal og offentligt samarbejde om fælles udfordringer 

Der er en række områder, hvor det tværkommunale og tværoffentlige samarbejde er en forud-
sætning for succes. Den enkelte kommune kan kun i begrænset omfang påvirke en leverandør 
af en landsdækkende løsning, hvorimod en større gruppe vil have en betydelig gennemslags-
kraft. Det gælder f.eks. også i forhold til den digitale infrastruktur, hvor indsatsen for bedre 
mobil- og bredbåndsdækning er afgørende. 

På samme måde vil Skive Kommunes mulighed for at påvirke den nationale digitaliserings-
dagsorden være stærkest i samarbejde med andre aktører, såsom øvrige kommuner og regio-
nen.  

På en lang række områder vil der således med fordel kunne indgås konkrete samarbejder om 
udbud, udvikling af systemer og løsninger, samarbejde med leverandører, samt generel erfa-
ringsudveksling. 
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• Lobbyisme 
Arbejdet med at påvirke digitaliseringsdagsordenen hos centrale organer som KL 
og Digitaliseringsstyrelsen bliver stadigt vigtigere, da de centralt besluttede initia-
tiver fortsat har stor indflydelse og betydning for den kommunale forretning. Det 
er svært at påvirke beslutningerne som enkeltstående kommune, hvorfor det 
tværkommunale samarbejde bliver vigtigere. Derfor vil Skive Kommune i strate-
giperioden især søge indflydelse på nationale og regionale beslutninger i samar-
bejde med andre kommumer. Ansvarlig: Alle 

• Styrkelse af mobildækningen i Skive Kommune 
Det i 2014-15 gennemførte udbud af mobiltelefoni sammen med Herning, Struer, 
Lemvig, Ringkjøbing-Skjern og Holstebro kommuner har vist, at der er stor po-
tentiale i at opsøge samarbejde med andre kommuner med tilsvarende behov og 
problemstillinger. I det konkret eksempel gik 6 kommuner sammen om i et udbud 
at stille større krav end de traditionelle fælleskommunale udbud i SKI kunne ho-
norere. Dette udbud gav bedre mobildækning uden at det havde negativ effekt på 
priserne. Tilsvarende samarbejder søges, når behov og mulighed opstår. Ansvar-
lig: Stabene. 

 


