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Sammen kan vi gøre det bedre

Digitalisering er den største forandringskraft 
siden industrialiseringen. Med digitalisering 
følger det næste store industrielle boom. 
Digitalisering har allerede nu afgørende be-
tydning for, hvordan vi samarbejder og kom-
munikerer med hinanden – og alt tyder på, 
at det får endnu større betydning i fremtiden. 

Danmark er et af de mest digitale lande i 
verden. 8 ud af 10 borgere bruger internettet 
hver eneste dag. Det er en helt naturlig del 
af hverdagen og gør på mange områder livet 
lettere. 

I Silkeborg og Viborg kommuner oplever vi 
også, hvordan nye teknologier påvirker den 
måde, vi arbejder på. Det skaber nye og store 
muligheder, som vi løbende udforsker for at 
optimere og forbedre processer og services.

Vi betragter os selv som foregangskommu-
ner, som går nye veje for at skabe unikke 
resultater. Vi har derfor indledt et forretnings-
strategisk samarbejde. Målet er at moderni-
sere vores forretningsprocesser og på den 
måde skabe grobund for effektivisering, 
vækst og bedre sammenhæng på tværs. Vi 
tror på, at vi sammen kan opnå mere, end vi 
kan hver for sig.

Du sidder nu med vores fælles digitalise-
ringsstrategi, som er et af de første produkter 
af vores samarbejde. Strategien består af ni 
principper for digitalisering samt fire tema-
er. Temaerne belyser, hvordan vi sammen vil 
udnytte vores ressourcer i fælles tværgåen-
de indsatser.

Det er vores ambition at strategien skal sam-
le de to organisationer om en række priorite-
rede temaer og principper, der understøtter 
arbejdet med digitalisering på tværs af fag-
områder i begge kommuner. Strategien un-
derstøtter samtidig de overordnede visioner 
i de to kommuner.

Strategien er udarbejdet med afsæt i Den 
Fællesoffentligt Digitaliseringsstrategi 2016-
2020 og Den Fælleskommunale Digitalise-
ringsstrategi 2016-2020. Vi har en ambition 
om, at Silkeborg og Viborg kommuner sam-
men kan bidrage aktivt i de fælleskommuna-
le og fællesoffentlige initiativer igangsat af 
KL og KOMBIT.

Vi ved dog også, at en strategi ikke gør det 
alene. Med strategien følger derfor en kon-
kret handleplan, som sikrer at strategien om-
sættes til praksis.

Lone Lyrskov,
Kommunaldirektør
Silkeborg Kommune

Lasse Jacobsen,
Kommunaldirektør
Viborg Kommune

På vegne af de to Koncernledelser i Silkeborg og Viborg kommuner,
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Digitalisering skaber sammenhæng på tværs

Vores vision er, at vi med digitalisering kan 
skabe bedre sammenhæng for borgere og 
virksomheder. For at understøtte denne vi-
sion, arbejder vi med fire temaer, som ind-
byrdes er afhængige, og som på hver deres 

måde understøtter visionen om at skabe 
mere digital sammenhæng for borgere og 
virksomheder. Hvert tema konkretiseres i en 
række fokusområder, der uddybes i handle-
planen. 

Digital sammenhæng for borgere og virksomheder

Digitalisering 
med borgere 

og virksomheder

Den digitale
 medarbejder og leder

Processer og metoder

Systemer og data
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Digitalisering skaber mulighed for nye og 
mere effektive måder at servicere, kommuni-
kere og samskabe med borgere og virksom-
heder. Vores selvbetjeningsløsninger, hjem-
mesider og portaler skal løbende forbedres, 
så borgere og virksomheder modtager den 
bedst mulige service. Servicen skal målret-
tes, så det passer ind i den enkelte borger 
eller virksomheds hverdag.

Digitalisering med 
borgere og virksomheder

Den digitale 
medarbejder og leder

Fokusområder

1.1  Digital selvbetjening 

1.2  Sammenhængende service

1.3  Digitalt demokrati

1.4  Velfærdsteknologi

1.5  Læring

Digitalisering skaber nye muligheder for at 
løse arbejdsopgaver smartere og mere ef-
fektivt. For at kunne understøtte den digita-
le udvikling, skal ansatte i de to kommuner 
have det rigtige fundament og de rigtige 
kompetencer, som klæder dem på til de ar-
bejdsopgaver, der venter dem i den digitale 
tid. Der er et løbende behov for kompeten-
ceudvikling hos medarbejdere såvel som 
ledere, så de digitale muligheder realiseres 
bedst muligt. 

Fokusområder

2.1  Digital ledelse

2.2  Digitalisering af arbejdsprocesser

2.3  Digital kompetenceudvikling

2.4  Digital opmærksomhed

1 2

Digitalisering skaber sammenhæng på tværs
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Processer og metoder Systemer og data3 4

Silkeborg og Viborg kommuner bliver mere 
og mere digitale. Det betyder, at der løben-
de er et behov for at gentænke, hvordan vi 
mest effektivt gennemfører projekter og ini-
tiativer. Vi tror på, at vi gennem den optimale 
organisering af opgaver og processer kan få 
succes med og opnå den fulde gevinst af di-
gitalisering.

Fokusområder

3.1  Sammenhæng på tværs

3.2  Gevinstrealisering

3.3  Projektmodel

3.4  Porteføljestyring

Med digitalisering kan der skabes integrati-
oner, som får flere processer og systemer til 
at fungere sammen.  Det betyder for eksem-
pel, at vi undgår at indtaste de samme data 
i flere systemer. Derfor prioriterer vi mere 
sammenhængende systemer og data, som 
styrker samarbejde på tværs. 

Fokusområder

4.1  It- og forretningsarkitektur

4.2  Grunddata

4.3  Deling af data på tværs

4.4  Smart Citites 
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Vi baserer digitalisering i de to kommuner på en række principper. Disse er grundsætninger 
og leveregler, der går på tværs af temaer og aktiviteter.

 Sammen kan vi gøre det bedre
 Vi tror på, at de to kommuner tilsammen kan opnå mere, end de kan hver for sig. 

Sammen kan vi levere endnu bedre udviklings- og implementeringskraft samt 
højere service og driftssikkerhed.

 Vi giver plads til innovation
 Vi er handlekraftige, nytænkende og nysgerrige i forhold til ny teknologi, ser frem-

ad og tager kalkulerede risici indenfor de nye digitale muligheder. Vi giver plads 
til nytænkning og udvikling som drivkraft for ny vækst.

 Vi arbejder for effektivisering og vækst
 Effektivisering og vækst er grundlæggende vilkår for løsningen af de kommunale 

opgaver. It- og digitaliseringstiltag skal bidrage til mindst et af disse vilkår, og 
dokumenteres gennem en business case.

  Vi realiserer gevinsterne 
 Vi fokuserer på at realisere gevinster, når processer bliver digitale. Digitaliserings-

initiativer skal implementeres effektivt og skal tænkes stort, men efter behov star-
tes i mindre skala. Vi har ledelsesfokus fra opstart til afslutning af digitale indsat-
ser.

Principper for digitalisering

1

2

3

4
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 Vi kommunikerer om forandringerne
 Digitalisering forandrer hverdagen for borgere, virksomheder og medarbejdere. 

Derfor gør vi os umage med at forklare, hvorfor vi digitaliserer, og kommunikerer 
målrettet om visioner, løsninger og konsekvenser.

 Vi understøtter samskabelse 
 Vi prioriterer brugervenlighed i løsninger højt. Slutbrugernes viden er vigtig for at 

opnå den ønskede effekt. Derfor inddrager vi relevante slutbrugere, hvor det giver 
mening - uanset om det er borgere, virksomheder eller medarbejdere.

 Vi skaber sammenhæng på tværs 
 Med digitalisering arbejder vi for bedre sammenhæng på tværs. Vi fastlægger 

organisering, roller og ansvar i ethvert tværgående digitaliseringsinitiativ.

 Vi stiller skarpt på informationssikkerhed
 Informationssikkerhed er et grundelement i alle løsninger, og skal altid belyses og 

overvejes. Der sker løbende en afvejning af brugervenlighed og risici. 

 Vi sikrer mobilitet 
 Mange kommunale opgaver bliver løst på forskellige lokaliteter og ude i marken. 

Digitalisering skal understøtte mobilitet for medarbejdere såvel som borgere og 
virksomheder.
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Fra strategi til handling

Digitaliseringsstrategiens visioner realiseres ikke gennem stra-
tegien alene. Derfor følger en handleplan, som omsætter stra-
tegien til praksis. 

I handleplanen konkretiseres målsætninger i en række priori-
terede initiativer som skal realiseres i og på tværs af Silkeborg 
og Viborg kommuner. Strategien sikrer retning, og handlepla-
nen sikrer, at gevinsterne realiseres.

Det er umuligt at forudse den teknologiske udvikling, og vi kan 
derfor ikke vide, hvilke initiativer, der skal sættes i søen om 
blot få år. 

Derfor udarbejdes og revideres handleplanen årligt af de to 
kommuners beslutningsorganer indenfor it og digitalisering. 
Relevante aktører inddrages i processen. 

Handleplanen bliver årligt afrapporteret til de to koncernledel-
ser. De konkrete initiativers afrapportering vil fremgå af hand-
leplanen.
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