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• Vil I gerne have hjælp til at identificere drivere og barrierer for digital trans- 
 formation og øget brug af digitalisering, teknologi og data?

• Vil I gerne have overblik over, hvilke redskaber I allerede har i værktøjskas- 
 sen, og hvor I kan blive stærkere?

• Vil I gerne indgå i et læringsnetværk, hvor I lærer gennem  
 egne og andres erfaringer og oplever, at I kommer hurtigere  
 frem, når I er fælles om opgaven og hjælper hinanden?

Så er partnerskabet om digital transformation noget for jer.

PARTNERSKAB 
OM DIGITAL 
TRANSFORMATION 



Indhold
Partnerskabets fokus er på, hvad der sker indeni organisationen, og på hvad det kræver af kommunen ledelsesmæs-
sigt, styringsmæssigt og organisatorisk at agere i en digital tidsalder. Vi identificerer drivere og barrierer og dykker ned 
i de skridt, der skal til for at lykkes med en meningsfuld integration af digitalisering, teknologi og data. 

Hvordan skaber man forankring, fokus på kerneopgaven og værdiskabelse i arbejdet med digitalisering, teknologi og 
data?

Hvad skal der til for at bygge bro mellem digitalisering og fagområder, så digitalisering og teknologi bliver en integre-
ret del af udviklingen af de kommunale ansvarsområder?  Hvad skal der til for at styrke implementering, skalering og 
gevinstrealisering? 

I partnerskabet får I mulighed for at drøfte og sparre omkring disse temaer og udfordringer med kommunale 
chef- og lederkollegaer. I får derudover input og nye perspektiver fra en række eksperter og rum til at arbejde 
med relevante metoder og redskaber og dykke ned i de temaer, der er særligt vigtige for jer lokalt. 

Det kommer til at ske i en vekselvirkning mellem:
 • Fire fælles partnerskabsdage, hvor deltagerne mødes forskellige steder i landet for at få input og perspektiver  
  fra eksperter på området og for at sparre med og inspirere hinanden. 
 • Tre kommunedage, hvor hver enkelt kommune enten selv arbejder med de analyse- og procesredskaber, som  
  introduceres og stilles til rådighed for alle i partnerskabet. Hvis kommunen ønsker det, kan konsulenter gen- 
  nemføre analyser og processer sammen med jer i jeres organisation.  På kommunedagene sættes der fokus på  
  de problemstillinger, I ønsker at arbejde med i den enkelte kommune og på at identificere drivere og barrierer  
  for arbejdet med digitalisering, teknologi og data via en række konkrete redskaber og metoder.

KL afvikler i december-februar en række udviklingsforløb for kommunale direktioner om ledelse i en digital tidsalder. 
Partnerskabet skal ses i forlængelse heraf og som supplement til direktionsforløbene. 

Det endelige koncept og indhold på partnerskabet formes i tæt dialog med deltagerne, så det matcher jeres behov 
og ønsker. 

Deltagere
Partnerskabet består af 8-12 kommuner, som indgår i et forpligtende læringsnetværk. Der er ikke krav til, hvor langt 
man som kommune skal være med digitalisering og brug af teknologi og data. Deltagerne fra kommunerne er chefer, 
ledere og projektledere, der til daglig arbejder med digitalisering, teknologi og data enten centralt eller på fagområ-
derne. Partnerskabet drives af KL’s Konsulentvirksomhed og KL’s Center for Digitalisering og Teknologi.

Tidsramme
Partnerskabet løber fra april til november 2020 og består af fire partnerskabsdage og tre kommunedage, hvor kom-
munen selv arbejder eller KL’s konsulenter er ude i de respektive kommuner.
Partnerskabsdagene er fastlagt til d. 15. april, 11. juni, 15. september og d. 11. november 2020.

Pris
Det koster 89.000 kr. for en kommune at deltage i partnerskabet. På de fire partnerskabsdage kan hver kommune stil-
le med max. tre personer. Hvis kommunen vælger, at de tre kommunedage skal forestås af KL’s konsulenter, vil dette 
være en tilkøbsydelse. Prisen for dette tilkøb er 76.000 kr.

Kontaktoplysninger
Hvis du har lyst til at høre mere om partnerskabet og eventuelt tilmelde din kommune, kan du kontakte Janne Søren-
sen på telefon 2329 2961, mail jasr@kl.dk eller Marie Aggerstrøm Hansen på telefon 3370 3546, mail maah@kl.dk

For yderligere information
Læs mere om partnerskabet på vores hjemmeside:klk.kl.dk/digitaltransformation


