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PARTNERSKAB OM 
DIGITAL 
TRANSFORMATION 
I KL’s partnerskab om digital transformation identificerer vi 
drivere og barrierer for arbejdet med digital transformation. Vi 
dykker ned i de skridt, der skal til for at lykkes med en menings-
fuld integration af digitalisering, teknologi og data, og I kommer 
ud af partnerskabet med løsninger til de steder, I selv gerne vil 
blive bedre. 

Bliv klædt på til at agere i en digital tidsalder
Partnerskabet fokuserer på, hvad der sker i organisationen, og på 
hvad det kræver af kommunen ledelsesmæssigt, styringsmæssigt 
og organisatorisk at agere i en digital tidsalder. 

Hvordan skaber man forankring, fokus på kerneopgaven og værdi-
skabelse i arbejdet med digitalisering, teknologi og data? Hvad skal 
der til for at bygge bro mellem digitalisering og fagområder, så digi-
talisering og teknologi bliver en integreret del af udviklingen af de 
kommunale ansvarsområder? Hvad skal der til for at styrke imple-
mentering, skalering og gevinstrealisering?

Vi identificerer drivere og barrierer i jeres organisation, og I får hjælp 
til at arbejde med de problemstillinger, I har, i forhold til at lykkes 
med en meningsfuld integration af digitalisering, teknologi og data.

Nye perspektiver og konkrete redskaber
I partnerskabet får I mulighed for at drøfte og sparre omkring te-
maer og udfordringer for digital transformation med kommunale 
chef- og lederkolleger. 

I får derudover input og nye perspektiver fra en række eksperter og 
kommer til at dykke ned i de temaer, der er særligt vigtige for jer 
lokalt. I får rum til at arbejde med relevante metoder og redskaber, 

så I løser en problemstilling, I har hos jer. Det kommer til at ske i en 
vekselvirkning mellem:

• Fire fælles partnerskabsdage, hvor deltagerne mødes forskel- 
 lige steder i landet for at få input og perspektiver fra eksperter  
 på området og for at sparre med og inspirere hinanden. Tema- 
 erne på partnerskabsdagene vil være: Framework for digital  
 transformation, ledelse af digital omstilling, styrings-setup, som  
 styrker digital transformation, kerneopgave og fortælling, de- 
 sign af forandring, politisk opbakning og teknologiers moden- 
 hed.

• Et kommuneforløb, hvor hver enkelt kommune har mulighed  
 for at integrere erfaringer fra partnerskabsdagene ”derhjemme”  
 ved at arbejde med problemstillingerne via en række konkrete  
 redskaber og metoder. Fx at identificere drivere og barrierer for  
 arbejdet med digitalisering, teknologi og data, prøvehandlinger  
 og designtænkning. Aktiviteterne i forløbet er centreret om tre  
 faciliterede kommunedage med workshops for relevante delta- 
 gere fra kommunen, som afholdes mellem partnerskabsdagene.

Når forløbet er slut, står I med løsningsforslag til jeres egne udfor-
dringer, et par konkrete åbningstræk og et stærkt netværk blandt 
andre kommuner. 
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PARTNERSKABS-
DAG 1

Indflyvning i digital 
transformation

• Framework for  
 digital transforma- 
 tion – Hvad er de  
 organisatoriske  
 forudsætninger for  
 digital omstilling?
• Introduktion til for- 
 løbet og forplig- 
 telser

PARTNERSKABS-
DAG 4

Teknologivurderinger, 
politisk opbakning og 
næste skridt
• Hvilke teknologier  
 er modne til at tage  
 i brug i kommuner- 
 ne?
• Veje til politisk op-- 
 bakning
• Feedback fra peer- 
 review og planlæg- 
 ning af næste skridt 

PARTNERSKABS-
DAG 2

Ledelse, styring og
problemformulering

• Hvad er ledelsesop- 
 gaven i den digitale  
 transformation?
• Hvordan kan kom- 
 munens styrings-- 
 setup styrke den  
 digitale transforma- 
 tion?
• Problemformul- 
 ering ud fra egen  
 selvevaluering  

PARTNERSKABS-
DAG 3

Kerneopgave, 
fortælling og design

• Hvornår giver digi- 
 talisering og tekno- 
 logi værdi, og hvor- 
 dan bruges fortæl- 
 linger og omstilling  
 af kerneopgaven i  
 den forbindelse?
• Design af proces for  
 lokal omstilling ud  
 fra valgte problem- 
 stilling

KOMMUNE-
DAG 3

Procesplanlægning og 
peer-review

• Evaluering af prøve- 
 handlinger
• Arketyper og per- 
 spektivskift
• Planlægning af  
 interne proces
• Review af andre  
 kommuners  
 processer

KOMMUNE-
DAG 1

Selvevaluering af 
egen digital 

omstillingsevne og 
problemfokusering 

• Hvad er jeres udfor- 
 dringer?
• Hvem er interessen- 
 terne?
• Hvilke interne  
 arbejdsgange er i  
 spil?

KOMMUNE-
DAG 2

Problemforståelse, 
analyse og 

prøvehandlinger

• Analyse af drivere  
 og barrierer inden- 
 for udvalgte pro- 
 blemstilling
• Forslag til og udvalg  
 af prøvehandlinger



4 KL  - Februar 2020
Partnerskab om digital transformation

INDFLYDELSE PÅ INDHOLDET

KL afvikler i december 2019 -februar 2020 en række udviklingsfor-
løb 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 dia-
log med deltagerne, så det matcher jeres behov og ønsker.

DELTAGERE

Partnerskabet består af 8-12 kommuner, som indgår i et forplig-
tende læringsnetværk. Der er ikke krav til, hvor langt man som kom-
mune skal være med digitalisering og brug af teknologi og data. 

Deltagerne fra kommunerne er chefer, ledere og projektledere, der 
arbejder med digitalisering, teknologi og data enten centralt eller 
på fagområderne. Partnerskabet drives af KLK og KL’s Center for Di-
gitalisering og Teknologi.

TIDSRAMME

Partnerskabet løber fra april 2020 til november 2020 og består af 
fire partnerskabsdage og tre kommunedage, hvor kommunen 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. Sted for partnerskabsmøderne er afhæn-
gigt af de tilmeldte kommuners placering.

PRIS

Det koster 89.000 kr. for en kommune at deltage i partnerskabet. 
På de fire partnerskabsdage kan hver kommune stille med max. tre 
personer. Hvis kommunen vælger, at kommuneforløbet skal fore-
stås af KL’s konsulenter, kan det tilkøbes for 76.000 kr. 

Læs mere om indholdet af kommuneforløbet, og hvad det kræver 
at facilitere kommunedagene på vores hjemmeside: www.klk.kl.dk/
digitaltransformation

KONTAKT OG TILMELDING

Hvis du har lyst til at høre mere om partnerskabet, kan du kontakte: Janne Sørensen på telefon 2329 2961, mail jasr@kl.dk eller 
Marie Aggerstrøm Hansen på telefon 3370 3546, mail maah@kl.dk. 

Du kan tilmelde din kommune til partnerskabet ved at sende en mail til Janne Sørensen, jasr@kl.dk.  
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