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INDLEDNING
Randers Kommunes leverer service af høj
kvalitet til borgere og virksomheder
– blandt andet gennem arbejdet
med digitalisering. Digitaliseringsstrategien har til formål
at understøtte denne målsætning, og sikre at digitaliseringsinitiativer på tværs
af kommunen bidrager til at
indfri Byrådets Vision 2021.
Med denne vision skal digitalisering være en driver til
forretningsudvikling, og tænkes
ind som et naturligt element i udviklingen af

kerneopgaverne på skolen, på bostedet,
i forvaltningen osv. Den digitale
service skal tage udgangspunkt
i borgernes og virksomhedernes situation. Den skal være
sammenhængende og sikre
optimering af opgaveløsningen på tværs, så der frigøres
tid og det økonomiske råderum øges.
For at realisere visionen vil Randers Kommune fokusere på fem
hovedtemaer, som hver konkretiseres i
en række fokusområder.

DIGITALISERINGSPROJEKTER
DER SKABER VÆRDI

1.1 Digital velfærd
1.2 Effektive arbejdsgange
1.3 Fælles digitaliseringsprojekter med andre kommuner, stat og region

DEN DATADREVNE KOMMUNE

2.1 Data på tværs
2.2 Øget indsigt gennem data
2.3 Digital mobilitet

IMPLEMENTERING I BUND

3.1 Optimalt udbytte af it-systemer
3.2 Fokus på it-arkitektur

ORGANISERING OG STYRING AF
DIGITALISERINGSINDSATSEN

4.1 Govemancemodel
4.2 Fælles projektmodel
4.3 Strategiske samarbejder

DIGITAL
KOMPETENCEUDVIKLING

5.1 Digital ledelse
5.2 Digitale kompetencer
5.3 Digital kultur og it-sikkerhed

Med de udvalgte strategiske temaer forholder Randers Kommune sig både proaktivt til de udefrakommende forventninger i de fællesoffentlige strategier, teknologiske trends og til lokale forretningsmæssige behov.
Digitaliseringsstrategien er tværgående og således både relevant for de administrative områder og
velfærdsområder. Strategien er en ramme, inden for hvilken de enkelte områder kan udfolde deres
egen faglige digitaliseringsstrategi. Målgruppen for strategien er således først og fremmest kommunens ledelse i alle fagområder. Samtidig er medarbejderne i forvaltninger og institutioner en
afgørende faktor i det efterfølgende arbejde med handleplanen, som realiserer strategiens temaer
og fokusområder i praksis.

01

DIGITALISERINGSPROJEKTER DER SKABER VÆRDI
1.1 Digital velfærd

1.2 Effektive arbejdsgange

_____

_____

Digitaliseringen har for alvor
spredt sig ud i alle velfærdsog forvaltningsområder. Med
denne fælles strategi sættes
de overordnede rammer for
efterfølgende faglige strategier,
hvor digitalisering integreres
som et naturligt middel til at
udvikle den service vi leverer
til borgere og virksomheder.
Randers Kommune vil arbejde aktivt med digitalisering
indenfor alle fagområder - det
være sig gennem Smart City
initiativer i Miljø- og Teknikforvaltningen, øget udbredelse
af digitale læremidler i folkeskolen i Børn- og Skoleforvaltningen såvel som afprøvning
af nye digitale velfærdsteknologiske løsninger i Social- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen
samt Sundhed-, kultur- og
omsorgsforvaltningen.
Vi lægger os på alle forvaltningsområder op ad den nationale digitaliseringsdagsorden
som sigter mod en bredere
anvendelse af digitale løsninger for de borgere, som er
i stand til at benytte disse, og
en aktiv indsats for at hjælpe
de borgere, som har brug for
hjælp hermed.

Digitalisering skaber nye muligheder for at effektivisere
arbejdsgange og dermed
frigøre ressourcer. Det gælder
for borgervendte arbejdsgange,
hvor personligt fremmøde eller
papirblanketter med fordel kan
erstattes af digitale workflows,
så service kan leveres på tværs
af tid og sted. Det gælder også for interne administrative
arbejdsgange, hvor manuelle
processer og spildtid kan minimeres – opgaverne bliver løst
hurtigere, med færre fejl og for
færre omkostninger.
Der er et stort potentiale i procesautomatisering, også kaldet
”administrative robotter”. Med
procesautomatisering kan rutineprægede arbejdsgange, som
før potentielt optog adskillige
sagsbehandlingstimer ugentligt, varetages af software, som
kan gennemføre arbejdsgangen
hurtigere og med færre fejl.

1.3 Fælles digitaliseringsprojekter med andre
kommuner, stat og region
_____

Randers Kommune bliver
løbende påvirket af flere obligatoriske digitaliseringsinitiativer, som bl.a. er udmøntet
gennem fællesoffentlige strategier og de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og
KL. Randers Kommune ønsker
at udnytte potentialerne ved
de obligatoriske initiativer. Et
væsentligt princip for Randers
Kommunes digitalisering er
derfor ”følg eller forklar”. Princippet indebærer, at Randers
Kommune som udgangspunkt
følger de fællesoffentlige indsatser og krav – med mindre
der er en ”god forklaring” på
ikke at gøre det. Det samme
gør sig gældende indenfor eksempelvis det øgede krav om
at anvende digital selvbetjening, hvor Randers Kommune
lægger sig op ad den nationale
dagsorden, og arbejder aktivt
med at opnå at en større andel
borgere benytter digitale selvbetjeningsløsninger.
Vi arbejder desuden aktivt med
partnerskaber indenfor open
source. Randers Kommune
er allerede en del af en række
open source samarbejder – eksempelvis det fælleskommunale OS2-samarbarjde. Vi afdækker løbende muligheder for flere
open source samarbejder.
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DEN DATADREVNE KOMMUNE
2.1 Data på tværs
_____

Troværdige data er vigtige – på
flere forskellige måder. Data
kan skabe sammenhæng på
tværs, og sikre effektiv sagsbehandling for borgere og virksomheder. Randers Kommune
vil sikre en effektiv datastrøm
på tværs af forvaltninger, hvor
data opbevares i én autoritær
kilde og herfra kan genbruges
mellem løsninger. Således undgås dobbeltindtastning af informationer, og fejl minimeres.
Desuden giver det at slippe
data løs for medarbejdere såvel
som borgere og virksomheder
mulighed for innovation, da det
skaber potentialet for at nye
services kan opstå. Det kunne
være nye apps som ”find ledig
parkeringsplads”, ”vis nærmeste restauranter med fem
stjerner på Trustpilot” osv. Det
kan også være nye måder at
tilbyde kommunale services på
- eksempelvis videomøder med
borgere, digitale sundhedshuse
osv. Vi vil derfor slippe troværdige data løs – dette naturligvis
i overensstemmelse med datalovgivningen. Samtidig vil vi
undersøge mulighederne for, at
indgå partnerskaber og samarbejder med fx forskningsmiljøer, private organisationer, open
source organisationer og andre
offentlige myndigheder.

2.2 Øget indsigt
gennem data

2.3 Digital mobilitet

_____

Det at kunne tilgå et fagsystem
gennem et vilkårligt device
(eks. pc, mobil og tablet) uanset
hvor du befinder dig kaldes
”mobility”. Det kræver mobile
teknologier, trådløs infrastruktur og adgang til data uafhængigt af tid og sted. Disse
teknologier er modnet meget
i de seneste par år. Med brug
af modne mobile teknologier
kan medarbejdere og ledere
arbejde uafhængigt af device
og sted. Det åbner op for nye,
mere effektive arbejdsgange
eksempelvis for medarbejdere
”i marken”, som pludselig kan
afrapportere direkte fra lokaliteten gennem eksempelvis en
iPad. På samme vis kan borgere og virksomheder med digital mobilitet tilgå kommunens
data og services uafhængigt af
tid og sted – eksempelvis logge på en selvbetjeningsløsning
gennem mobiltelefonen.

Randers Kommune ligger inde
med store mængder data i
mere eller mindre struktureret
form. Kommunen er allerede
langt i at udnytte disse data
via en fælles BI-løsning. Dette
arbejde skal fortsætte. Den stigende mængde data er råstof
til ny viden og værdiskabelse,
og er en afgørende forudsætning for, at vi i fremtiden kan
lykkes med at skabe mere velfærd for pengene i den offentlige sektor.
Vi arbejder aktivt med systematisk brug af relevante og
troværdige data, som kan benyttes til at sikre bedre viden.
Randers Kommune ønsker
desuden at give borgere og
virksomheder adgang til
kommunens data både i regi
af Open Data DK men også til
egen sag. Via overblik over
egne data, skal borgeren få
tillid til at kommunens oplysninger belyser borgerens sager
og henvendelser ordentligt og
tilstrækkeligt. Vi ønsker således, at borgeren får det nødvendige overblik til at kunne
handle i deres igangværende
sager og borgeren skal opleve
at adgang til data gør interaktion med kommunen så effektiv
og hensigtsmæssig som mulig.

_____
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IMPLEMENTERING I BUND
3.1 Optimalt udbytte af it-systemer

3.2 Fokus på it-arkitektur

_____

_____

Randers Kommune arbejder effektivt gennem
en række digitaliseringstiltag og nye it-systemer. Der er behov for at fastholde dette fokus på
optimal udnyttelse af eksisterende løsninger.
Der er samtidig behov for at afsøge muligheder for at konsolidere it-systemer og hente de
gevinster, der ligger i at nedbringe antallet af
it-systemer ved eksempelvis sammenlægning
af sammenlignelige fagsystemer.

En solid it-arkitektur er grundlaget for digital sammenhæng på tværs af de kommunale
forvaltninger – såvel som på tværs af offentlige
myndigheder. Herigennem kan vi sikre smidige interne arbejdsgange, såvel som hurtig og
effektiv digital service med borgeren i centrum.
Der udarbejdes principper for it-arkitektur i
forbindelse med anskaffelse af nye it-løsninger,
og der skal ud fra disse ske en arkitekturmæssig vurdering forud for anskaffelsen af enhver
it-løsning.

Princippet om optimal udnyttelse af it-systemer
vedrører såvel de systemer som allerede er i
drift, som nye systemer. Implementering i bund
handler i særlig grad om at arbejde med en klar
governance omkring projekt- og driftsorganisering. Det handler samtidig om at igangsætte
initiativer med henblik på fuld udnyttelse af
systemet (fx ibrugtagning af relevante moduler,
overvejelse om systemtilgængelighed på mobile
enheder m.v.) Koncernløsningen, SBSYS og
KMD Care er eksempler på systemer, hvor der er
et stort potentiale ved at igangsætte initiativer
med henblik på at implementere i bund.

04

ORGANISERING OG STYRING AF
DIGITALISERINGSINDSATSEN
4.1 Governancemodel

4.2 Fælles projektmodel

4.3 Strategiske samarbejder

_____

_____

_____

Digitaliseringsstrategien sætter
et endnu stærkere fokus på,
at udnytte digitalisering til at
fremme innovation og skabe værdi. Der er behov for en
stærkere central indsats for at
understøtte de faglige områders arbejde med digitalisering.
Det er en vigtig forudsætning
for, at Randers Kommune bliver
endnu bedre til at implementere nye og eksisterende løsninger i bund og høste gevinster.
Vi har derfor udarbejdet en
governancemodel for it- og
digitaliseringsindsatsen.
Heri fremgår det, at digitalisering er et fælles ansvar.
Modellen baserer sig på, at
digitalisering er en del af den
fælles dagsorden, og at det
overordnede ansvar herfor
ligger hos Direktionen, at den
daglige styring heraf sker gennem et samarbejde mellem IT
og Digitalisering og Sekretariatschefgruppen, og at fagchefer
er ansvarlige for digitalisering
indenfor eget fagområde, samt
identificere samarbejdssnitflader på tværs af forvaltninger.
Dette sker i et tæt samarbejde
med IT og Digitaliseringsafdelingen, som er en aktiv sparrings- og samarbejdspartner.

Der gennemføres løbende
digitaliseringsinitiativerr i
Randers Kommune – tværgående projekter på tværs af flere
forvaltninger og stabe, såvel
som interne digitaliseringsprojekter i en enkelt afdeling. Det
er essentielt, at der udvikles
intuitive og fleksible værktøjer,
som kan bruges til at støtte
projektarbejder i både større
og mindre projekter. Samtidig
er det vigtigt at der for hver
enkelt digitaliseringsinitiativ
udarbejdes en businesscase
som indeholder økonomiske
såvel som kvalitative gevinster, og at der arbejdes med
gevinstrealisering heraf, da
ethvert digitaliseringsinitiativ
som gennemføres i Randers
Kommune skal skabe værdi. Vi
udarbejder en fælles projektmodel, som skal anvendes i
ethvert digitaliseringsprojekt i
Randers Kommune.

Randers Kommune overvejer
strategiske samarbejdsrelationer, hvor det giver mening - det
være sig indenfor forskningsmiljøer, open source organisationer, private virksomheder
såvel som andre kommuner og
myndigheder. Randers Kommune oplever i disse år, at den
teknologiske og sikkerhedsmæssige udvikling stiller skærpede krav til vores it- og digitaliseringsindsats. Strategiske
samarbejder kan være en del
af løsningen på denne udfordring – dels fordi det at samle
ressourcer giver mening ud fra
en økonomisk betragtning, dels
fordi vi med strategiske samarbejder kan opnå essentiel
sparring, som kan sikre mere
effektive løsninger til komplekse udfordringer.

Governancemodellen er vedlagt
som bilag til denne strategi.
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DIGITAL KOMPETENCEUDVIKLING
5.1 Digital ledelse

5.2 Digitale kompetencer

_____

_____

Med digitaliseringens indtog
i alle fagområdet er digital
ledelse blevet en ledelsesdisciplin på linje med de klassiske ledelsesdiscipliner som
strategisk ledelse, økonomisk
ledelse, personaleledelse og
faglig ledelse. Digital ledelse
handler dels om at udnytte
digitalisering i daglig drift og
forbedringer – at anvende digitale teknologier i de services
som fagområdet udbyder. Det
handler også om at udforske,
udvikle og innovere – at udvikle fagområdet og dets services
ud fra de muligheder der
skabes via digitalisering. Den
digitale leder er rollemodel i
forhold til digitale arbejdsgange, og ser mulighederne ved
digitalisering indenfor eget
fagområde.

I takt med at Randers Kommune bliver mere og mere digital,
skaber det nye muligheder for
digitalisering af arbejdsprocesser. Dermed stiger kompetencekravene til kommunens
medarbejdere såvel som ledere.
For at kunne understøtte den
digitale udvikling, skal kommunens ansatte have det rigtige
fundament og de rigtige kompetencer, som klæder dem på
til de arbejdsopgaver, som venter dem i den digitale tid. Der er
et løbende behov for skærpelse
af digitale kompetencer hos
medarbejdere såvel som ledere,
så det fulde potentiale af it og
digitalisering udnyttes. Skærpelse af digitale kompetencer
er relevant for alle ansatte, og
handler om grundlæggende
forståelse for at anvende teknologier, digitale hjælpemidler og
relevante it-systemer.
Digitale kompetencer handler
også om at guide borgeren til at
bruge de digitale muligheder.
Alle medarbejdere kan agere
i rollen som digital ambassadør, men på forskellige måder.
Frontmedarbejdere kan give
borgere støtte og vejledning på
de løsninger, som kommunen
udbyder, og den administrative
medarbejder kan henvise borgere til de digitale kanaler eller
medbetjene borgeren.

5.3 Digital kultur &
it-sikkerhed
_____

At have en digital kultur handler om, at det er naturligt for
alle medarbejdere og ledere
at være opmærksomme på,
hvordan digitalisering kan
skabe værdi og fremme innovation. Det handler også om
at medarbejdere og ledere er
bevidste om basal it-sikkerhed,
og agerer i overensstemmelse
hermed. Persondataloven stiller skærpede krav til it-sikkerheden, hvorfor det nu er endnu
mere vigtigt at fremme en god
digital kultur herom. Den digitale kultur kan fremmes ved
mange forskellige tiltag. Herudover kan en stærk digitaliseringsstrategi, digital ledelse og
digital kompetenceudvikling i
sig selv bidrage positivt til en
digital kultur.

FRA STRATEGI TIL HANDLING
Digitaliseringsstrategien sætter med sine fem temaer retning for digitalisering i Randes Kommune.
For at sikre, at temaer og fokusområder realiseres i praksis, følger en handleplan. Handleplanen
skal sikre en tværgående prioritering og koordinering af digitaliseringsinitiativer i Randers Kommune og sikre at der identificeres og igangsættes konkrete initiativer som understøtter hvert enkelt
tema og fokusområde.
Initiativer i handlingsplanen skal opfylde følgende kriterier:
• Initiativet skal være tværgående – dvs. berøre flere forvaltninger
• Initiativer skal have en hvis volumen i forhold til antallet af berørte brugere, økonomi etc.
• Initiativet skal ligge inden for et af strategiens fem temaer
• Initiativet skal være vurderet til at kunne give god effekt i forhold til den nødvendige investering
• Der skal etableres entydigt ejerskab for initiativet i såvel projekt- som driftsfasen
Handleplanen revideres en gang årligt af IT og Digitalisering – dette med inddragelse af alle forvaltninger. Én gang årligt modtager direktionen afrapportering på handleplanen.

