Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af opfølgning på kommunens digitale udvikling
2018-062434
Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten godkender, at der
gennemføres en halvårlig opfølgning til Magistraten på kommunens digitale udvikling.

Beslutning:
Godkendt.
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Magistraten
Sagsbeskrivelse
Magistraten ønsker en løbende opfølgning på kommunens digitale udvikling. Opfølgningen skal understøtte
Magistratens dialog og stillingtagen til retning og den overordnede prioritering af kommunens digitale
udvikling.
Digitalisering har stor betydning for kommunens udvikling inden for alle fagområder. Digitalisering skal
udvikle kerneydelserne samt modernisere og effektivisere kommunen. Der bliver derfor investeret betydeligt i
indsatser, systemer og nye teknologier.
Opfølgningens indhold
Opfølgningen bliver kort og vil efter behov og aktualitet omfatte:
 Fremdrift, resultater og planer i forhold til hovedmålene i kommunens digitaliseringsstrategi 2016-2020,
”Nye muligheder for borgere og virksomheder”:
o Digitalisering skal understøtte vækst og bæredygtighed.
o Digitalisering skal bidrage til fremtidens velfærd.
o Digitalisering skal give nær, tilgængelig og sammenhængende service.
o Digitalisering skal skabe en enkel og effektiv administration.
 Kommunens innovative indsatser i forhold til afprøvning, modning og anvendelse af de nyeste
teknologier nævnt i KL’s program om teknologispring. Det drejer sig aktuelt om kunstig intelligens og
robotteknologi.
 Særlige aktuelle temaer afhængigt bl.a. af udviklingen på den fællesoffentlige dagsorden for
digitalisering.
 Væsentlige forudsætninger for effektiv digitalisering, såsom ledelse, kompetencer og organisering.
 Monopolbruddet. Samlet økonomi og gevinstprofil. Såvel systemudgifter som effektiviseringsgevinster.
 Økonomi.
Digital udvikling kræver yderligere investeringer i IT, drift, databeskyttelse og digitaliseringsprojekter.
Dette samtidigt med at investeringerne skal give et kvalitetsmæssigt og økonomisk afkast. Derfor
omfatter opfølgningen:
o Øget fokus på at realisere gevinster gennem digitalisering; såvel økonomiske, kvalitative som
velfærdsmæssige.
o Udnyttelse af stordriftsfordele bl.a. inden for IT. Derfor indgår den samlede IT-økonomi i
opfølgningen.
Tidsplan og organisering
Opfølgningen foreslås gennemført to gange om året, i november og i maj. Den første opfølgning dog først i
januar 2019.
Opfølgningen er forankret i Direktørgruppen med kommunens tværgående ledelsesgruppe,
Digitaliseringsgruppen, som udførende og IT & Digitalisering, Borgmesterens Forvaltning som sekretariat. I
forhold til opfølgning på økonomi har Økonomi- og Planlægningsgruppen en rolle.
Opfølgningens form og indhold udvikles løbende i dialog med Magistraten. Det foreslås, at kommunens
digitale udvikling tages op som tema i byrådet/Magistraten med en nærmere dialog om indhold og
problemstillinger i forhold til opfølgningerne.
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