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Hvorfor digital ledelse  



 
Hvilken kommune vil vi have? 

- ønsket organisatorisk effekt 

 

  
 

  

    

    

    

 

Høster frugterne af digitaliseringen 

         gennem styrket ledelsesmæssig  

 forankring 
 

 

Udvikler gennem digitalisering 
 



 
 

Vores forventninger til jer ledere 
- ønskede tilgange og færdigheder for at sikre effekten 

 
 Lyst og  

motivation 

Rollemodel 

Digitale initiativer 
Efterspørger  

digitale kompetencer 

Fælles sprog 

Tænker 

digitalisering 

på tværs 



 
Hvad får borgerne? 

- ønsket effekt for borgerne 

 
 

Øget  

tilgængelighed 
Smartere tilbud 

Effektiv brug  

af skattekronerne Bedre service 



Vi skal videre – og det kan kun gå for 

langsomt… 

 
 



Kickoff… 
 
 



Hvad er det, vi skal 

igennem sammen 
 



Digital ledelse 

Mennesker 

Ledelse 

Processer 

IT 

Opgaver 





Udvid mulighedshorisonten 
 



Overblik over forløbet 
 



  

Flipped learning 

- en læringsmetode 
 

  
 

• de input, der er envejskommunikation, får I, 
inden I mødes 
 se, lytte og lære, når I har tid 

 
 

• når I mødes bearbejdes inputtene,  
 mere plads til sparring,                     

fælles refleksion og samarbejde  
 

 



  

E-læringsmoduler inkl. refleksionsspørgsmål 

Mini-e-læringsfilm 

E-læring 
 



Hvad er det næste, der kommer til at ske 
 
 

 
• link til den første e-læringsfilm  

 
 

• link til afklaringen af digitale kompetencer 
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What’s next? 
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TEMAER 

• Det digitale afsæt – vi er langt, men det 

er nu vi skal være kloge.  Meget er på 

spil 

• Den strategiske ledelsesudfordring 

• Digital ledelse i praksis  

• Gevinster fordrer klare mål og 

forandringskapacitet 

• Paradigmeskiftet – d-land 

• Vi må tænke anderledes – vi må : 

• tænke i helheder 

• slippe kræfterne løs 

• tænke i nye måder at organisere 

os på 

• sikre digital tillid 



UDFORDRINGSBILLEDET SET UDEFRA  



Borgerne er delte, hvad angår velfærdsteknologi, men konkrete 
erfaringer med teknologien gør en forskel 

51% 28% 48% 27% 38% 32% 45% 38% 
0%

20%

40%

Helt eller delvist enig Helt eller delvist uenig

2011 2013

BORGERNES HOLDNING TIL, HVORVIDT DET ER ACCEPTABELT AT 

ANVENDE VELFÆRDSTEKNOLOGI TIL PERSONLIG PLEJE OG 

OMSORG, TILKENDEGIVET  

I 2011, 2013, 2014 OG 2015 (SAMME SPØRGSMÅL IKKE STILLET I 

2012) (BORGERE) 

Note: Spørgsmålets formulering er ændret en smule fra 2014 til 

2015 

52% 55% 46% 44% 35% 35% 29% 28% 35% 39% 49% 48% 
0%

20%

40%

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år70 år eller derover

Helt/delvist enig Helt/delvist uenig

BORGERNES HOLDNING TIL, HVORVIDT DET ER ACCEPTABELT AT ANVENDE 

VELFÆRDSTEKNOLOGI TIL PERSONLIG PLEJE OG OMSORG, FORDELT PÅ 

ALDERSGRUPPER (BORGERE) 

Note: Spørgsmålets formulering er ændret en smule fra 2014 til 2015 
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Modstanden er vokset mest blandt 
borgere omkring de 60 år. 
Stigningen i modstanden er mindre 
blandt de yngre og de ældste.  
 
Velfærdsteknologi er for de yngre 
stadig noget, der ligger uden for 
deres erfaringer og horisont. Den 
ældste gruppe af borgere oplever i 
høj grad velfærdsteknologien i deres 
egen dagligdag og har derfor 
konkrete erfaringer, mens det for 
borgere omkring de 60 år mere er 
noget, der ”truer” i en ikke så fjern 
fremtid.  

! 



Borgerne tror på, at velfærdsteknologi sparer ressourcer – men 
ikke nødvendigvis øger kvaliteten 
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14%

29%

23%

24%

27%

16%

11%

9%

16%

9%

9%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Velfærdsteknologi er med til at give øget kvalitet

(fx tryghed, sikkerhed, fleksibilitet) i hverdagen)

Velfærdsteknologi er med til at spare ressourcer i

det offentlige

Helt enig Delvist enig Hverken eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke

BORGERNES VURDERING AF GEVINSTERNE VED 

VELFÆRDSTEKNOLOGI (BORGERE) 

Kilde:  It i praksis®  2014, Rambøll  



Digitalisering af velfærdsområderne kan med succes tage afsæt 
i andres erfaringer – men hvornår inddrages borgerne? 

69% 

At tage afsæt i nye 
digitale teknologier og 

derefter undersøge, 
hvordan de kan bruges 
i kommunen/regionen 

87% 

At tage afsæt i en 
konkret løsning som 

bruges andre steder og 
som derefter afprøves 

og implementeres 
 

58% 
53% 38% 

At lade opgaver 
glide over til 

borgeren, som 
kan løse dem 

selv ved 
teknologisk 

hjælp  

At tage afsæt i 
en vel-

beskrevet 
business case 

At inddrage 
borgere/ 
brugere i 

udviklingen af 
konkrete 
løsninger 

33% 

At inddrage 
medarbejdere i 
udviklingen af 

konkrete 
løsninger 

FAKTORER DER HAR BIDRAGET TIL SUCCES MED DIGITALISERING PÅ 

VELFÆRDSOMRÅDERNE 

(KOMMUNER, IT-ANSVARLIGE) 

Note: Procenttal er udtryk for kommuner, der har svaret i høj grad og i nogen grad 
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Det paradoksalt, at 
inddragelse af 
medarbejderne ligger 
helt i bunden, når det 
er medarbejderne, der 
har de helt borgernære 
erfaringer. 

! 
I digitalisering af velfærdsområderne er det centralt, at 
tænkningen vendes til udefra og ind – netop fordi velfærd i 
mange tilfælde er langt mere følsomt for borgerne end 
mange af de ansøgnings- og indberetningsprocesser, der 
hidtil har udgjort hovedparten af det digitale møde med 
borgerne. 

! 



Borgere og medarbejderes accept af velfærdsteknologi ses som de største 
barrierer for at realisere potentialet  

BARRIERER FOR AT REALISERE 

POTENTIALERNE VED 

VELFÆRDSTEKNOLOGI 

(KOMMUNER, IT-ANSVARLIGE) 

Accept af 
teknologien 

hos 
borgerne 

 

Accept af 
teknologien hos 
medarbejderne 

 

Økonom
i 
 

Kompetencer 
hos 

medarbejdern
e 
 

Manglende 
kendskab til 

markedet for 
velfærdsteknologi 

 

58% 53% 49% 38% 33% 27% 5% 
0%

20%

40%

Utilsva-
rende 

lovgivning 
 

Ved  
ikke 
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Hvis de største barrierer er borgernes 
og medarbejdernes accept af 
velfærdsteknologien, hvorfor tror man 
i kommunerne så ikke mere på, at 
netop involvering af disse grupper er 
nøglen til succesfuld implementering 
af nye løsninger? 

! 



Flere borgere foretrækker selvbetjening, men 43 % er stadig til analog 
kontakt. alle kanaler er vigtige for en effektiv serviceleverance 

 

20% 30% 21% 22% 3% 35% 24% 18% 17% 3% 28% 27% 16% 22% 3% 34% 22% 15% 19% 5% 40% 18% 18% 16% 7% 
0%

20%

40%

Via digital

selvbetjening

Fysisk fremmøde Pr. telefon Via e-mail Pr. almindeligt brev

2011 2012 2013
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BORGERNES FORETRUKNE MÅDE AT KOMMUNIKERE MED DET OFFENTLIGE 

PÅ (BORGERE)  

Det rigtige kanalvalg er det, der 
giver den optimale kvalitet med 
anvendelse af færrest mulige 
ressourcer – for både virksomheden 
og for borgeren, set over hele 
opgavens forløb. 

! 



Tryghed er vigtig for borgerne, og det stiller krav til 
selvbetjeningsløsningerne  

Fysisk, 
 ved fremmøde 

36% 

Telefon 59% 

Brev 43% 

E-mail 72% 

Digital  
selvbetjening 

83% 

Ved ikke 37% 

Følte sig 
tryg 

Kanalpræference 
 

 

BORGERNES OPFATTELSE AF TRYGHED VED 

DEN SENESTE ANVENDELSE AF DIGITAL 

SELVBETJENING, SAMMENHOLDT MED DERES 

KANALPRÆFERENCE (BORGERE) 

Note: Procenttal for effekter er udtryk for i 

høj grad og i nogen grad 
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96 pct. af borgerne mener, at det er vigtigt for dem at føle sig 
trygge og sikre i deres kontakt med det offentlige.  
 
65 pct. af borgerne angiver, at de ved deres seneste anvendelse af 
en digital selvbetjeningsløsning følte sig trygge ved processen.  

% 

68% 82% 66% 71% 54% 49% 
0%

20%

40%

60%

80%

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller

derover

BORGERNES OPFATTELSE AF TRYGHED VED DEN SENESTE 

ANVENDELSE AF DIGITAL SELVBETJENING, FORDELT PÅ 

ALDERSGRUPPE (BORGERE) 

Note: Procenttal for effekter er udtryk for i høj grad og i nogen 

grad 
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Veluddannede frontmedarbejdere er nøglen til at få borgerne hjulpet over på den 
digitale vogn kombineret med at fokusere på deres præmisser og behov 

VÆGTNING I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF DIGITALE 

SELVBETJENINGSLØSNINGER (OFFENTLIGE) 

(Baseret på Skaarup research 2011: Den kompetente borger)  
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75%

64%

43%

36%

32%

19%

22%

15%

11%

15%

0% 20% 40% 60% 80%

Uddanne frontmedarbejderen til at afdække
 og forstå, hvilke behov der er vigtige for den
konkrete borger i den konkrete situation, som
afsæt for at gøre borgeren mere selvhjulpen

Tage udgangspunkt i borgeren og dennes
 behov og præmisser

Fokusere på det, der giver mening og
tydelige gevinster, set fra borgernes perspektiv

Fokusere på arbejdsdelingen og samspillet
mellem kanalerne frem for på en enkelt

kanal (den digitale) som den, der skal løse
alle opgaver

Bruge teknologien til at skjule frem for at
eksponere bureaukrati og kompleksitet

Best practice - Høj grad

Worst practice - Høj grad

To ud af tre af de, der opnår de 
bedste digitaliseringsresultater, 
tager afsæt i borgeren og dennes 
behov og præmisser. Hos dem der 
får de svageste resultater er der 
kun en ud fem. 

Kilde:  It i praksis®  2014, Rambøll  



DEN STRATEGISKE LEDELSESUDFORDRING 



Bedre løsninger er stadig det vigtigste fokusområde for en ny 
strategi – selv nu med obligatorisk selvbetjening 

48% 

45% 

38% 

32% 

31% 

29% 

27% 

24% 

15% 

5% 

0% 20% 40%

Fokus på at få de eksisterende løsninger til at

virke bedre og mere sammenhængende for

borgere og virksomheder

Fokus på sikkerhed for samfund, borgere og

virksomheder

i den digitale verden

Udnytte mulighederne i digitaliseringen til at

gentænke den offentlige

sektor i et brugerperspektiv (udefra og ind)

Maksimalt udnytte de muligheder, teknologien

giver for at "empower" borgeren (og

virksomhederne) og gøre dem…

Fortsat have fokus på at digitalisere det

offentliges kerneydelser (undervisning, sundhed,

velfærd mv.)

Sætte offentlige data maksimalt i spil

Sikre samfundets kontrol med digitale

fundamenter

og infrastrukturer

Gå videre end den offentlige sektor og adressere,

hvordan hele samfundet (dvs. også den private

sektor, 3. sektor)…

Øge fokus på at lukke andre kanaler til det

offentlige

end de digitale

Forholde sig til mulighederne i Internet of

Things/Tingenes internet

DE VIGTIGSTE ELEMENTER SOM EN NY FÆLLESOFFENTLIG 

DIGITALISERINGSSTRATEGI BØR INDEHOLDE (OFFENTLIGE, IT-

ANSVARLIGE)  
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! Det er 
tankevækken
de, at man 
nu, hvor det i 
vidt omfang 
er blevet 
obligatorisk 
for borgere 
og 
virksomheder 
at bruge 
selvbetjening, 
fortsat ser et 
så stort 
behov for at 
gøre 
løsningerne 
bedre.  

Der er brug for at tage nye 
metoder i brug for at sikre, 
dels at løsningerne udvikles 
med udgangspunkt i borgerens 
og brugerens behov og 
forudsætninger, dels at de 
digitale løsninger er en del af 
et sammenhængende 
velafstemt servicedesign. 

! 
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Når de rette digitaliseringskompetencer er på plads, smitter det af på 
hele virksomheden 

 

FORHOLD GÆLDENDE 

FOR IT-

ORGANISATIONEN I 

RELATION TIL 

VIRKSOMHEDENS 

FORETNINGSUDVIKLI

NG  

(OFFENTLIGE, IT-

ANSVARLIGE) 

88% 

71% 

52% 

48% 

23% 

5% 

79% 

50% 

42% 

30% 

19% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80%

Samarbejde imellem it-organisationen og resten

af

virksomheden er afgørende for at anvende it og…

Det kræver andre kompetencer og anden viden at

bidrage til

digital forretningsudvikling frem for drift af it

Virksomhedens fremtid afhænger af vores evne til

at udnytte mulighederne i digital teknologi

Virksomheden har stor succes med at opnå
konkurrencemæssige fordele via bedre

anvendelse af digital teknologi

Den nuværende it-organisation vil ikke kunne

rumme at

skulle yde en indsats i forhold til digital…

Virksomheden er gået glip af oplagte muligheder,

fordi

it-organisationen ikke handlede hurtigt nok

2015

2014

Blandt best practice-virksomhederne er det blot 9 
pct., hvor den nuværende it-organisation ikke vil 
kunne rumme at yde den nødvendige indsats i 
forhold til digital forretningsudvikling. Hos worst 
practice-virksomhederne mangler 44 pct. stadig 
kompetencerne. 

% 
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28% 

23% 

16% 

26% 

15% 

0%

20%

40%

60%

2011 2012 2013 2014 2015

!

Strategisk prioritering: kunderservice

vægtes over ressourceomkostninger

Økonomisk fokus: værdiskabelse

vægtes over omkostninger

Risiko: organisationen er præget af

risikovillighed30% 
30% 

34% 

42% 
44% 

0%

20%

40%

60%

2011 2012 2013 2014 2015

!

Strategisk prioritering: kunderservice

vægtes over ressourceomkostninger

Økonomisk fokus: værdiskabelse

vægtes over omkostninger

Risiko: organisationen er præget af

risikovillighed

18% 

32% 

46% 46% 

48% 

0%

20%

40%

60%

2011 2012 2013 2014 2015

!

Strategisk prioritering: kunderservice

vægtes over ressourceomkostninger

Økonomisk fokus: værdiskabelse

vægtes over omkostninger

Risiko: organisationen er præget af

risikovillighed

Offentlige topledere deler sig i to: de som har fokus på kundeservice og 
værdi, og de der retter blikket mod de indre linjer og omkostninger 

UDVIKLING I PRIORITERING OG FOKUS (OFFENTLIGE, 

FORRETNINGSANSVARLIGE) 
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INNOVATION 

Virksomheder, som sætter 
værdi og kundefokus højt, får 
større forretningsværdi ud af 
deres digitale investeringer. 

! 

Informationsteknologien er en disruptiv teknologi, 
som udfordrer forretningsmodellen og værdikæden, 
og det indebærer forandringer, som igen kræver 
modet til at gå nye veje.  

! 
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Der er brug for et stærkt digitalt lederskab i organisationerne for at vi kan udnytte de 
teknologiske muligheder 
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INNOVATION 

Best 
practice 
Worst practice  

Stærkt Svagt 
 

45% 

78

% 

55% 

22% 

TILSTEDEVÆRELSEN AF DIGITALT 

LEDERSKAB FORDELT PÅ BEST 

PRACTICE  

OG WORST PRACTICE  

(OFFENTLIGE, 

FORRETNINGSANSVARLIGE) 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 



IT-lederens relationer til de øvrige ledere er helt afgørende. 
Kombineret med digitalt lederskab hos topledelsen spiller det for alvor 

VIRKSOMHEDENS DIGITALE 

LEDERSKAB I FORHOLD TIL 

RELATIONEN MELLEM DEN IT-

ANSVARLIGE OG ANDRE 

INTERESSENTER I 

VIRKSOMHEDEN 

(OFFENTLIGE, IT-

ANSVARLIGE, 

FORRETNINGSANSVARLIGE) 
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Farverne indikerer:  

… Best practice 

… Worst practice 

Svagt Stærkt 
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Digitalt lederskab 

34% 41% 

15% 10% 

0% 

22% 
18% 

27% 

67% 

36% 

18% 
11% 

I takt med at udviklings-
hastigheden stiger, 
strategiprocesser baseres på en 
emergent tankegang, og det 
organisatoriske mindset 
anerkender betydningen af 
kompleksiteten – og dermed 
også vigtigheden af de lokale 
interaktioner mellem 
mennesker – så øges betydning 
af relationship management 
blot tilsvarende og bliver helt 
afgørende. 

! 



DET DIGITALE LEDERSKAB I HVERDAGEN 



 
ledelsesrum 

Profession 

Administration Økonomistyring 

Personale 



 
ledelsesrum – digitalisering 

”påklistret” 

Profession 

Administration Økonomistyring 

Personale 

Digitalisering 



 
ledelsesrum – digitalisering etableres i 

den enkeltes  ledelsespraksis 

Profession 

Administration Økonomistyring 

Personale 

Digitalisering 

Digitalisering 

Digitalisering 

Digitalisering 



ledelsesrum – digitalisering er nu 
integreret i den enkeltes  

ledelsespraksis 

Profession 

Administration Økonomistyring 

Personale 

Digitalisering 

Digitalisering 

Digitalisering 

Digitalisering 



ledelsesrum – digitalisering er bare 
noget fuldstændig normalt 

Profession 

Administration Økonomistyring 

Personale 
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Den digitale leder ……….. 
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Toplederen som rollemodel. Hvilket signal sendes til 
mellemlederne og medarbejderne ……… ? 

Hvor mange vicedirektører 
og afdelingschefer tror du 
brugte de digitale 
redskaber aktivt i deres 
dagligdag? 



Hvad er det? 

Lederen som rollemodel: Man skal som leder være 
rollemodel for sine medarbejdere og omgivelser  i relation til 
anvendelse af Informationsteknologien. Det er derfor et krav, 
at man som leder skal være personlig bruger af teknologien 
og dermed fremstå som et godt eksempel for sine 
medarbejdere! 
 
 
Lederen som udfordrer: Man har som leder en 
udfordringspligt, hvor man løbende skal udfordre 
fremgangsmåder og vanetænkning blandt sine medarbejdere, 
ledelseskollegaer, samarbejdspartnere og ”kunder”/borgere. 
Forstå rækkeviden af informationsteknologien. 
 
 
Lederen som skaber af dynamik og udsyn: Man skal som 
leder gennem egen adfærd og via medarbejderudvikling og 
bevidst rekruttering tilføre organisationen og dens 
medarbejdere større risikovillighed, innovationskraft og 
dynamik 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.figers.com/Blog/wp-content/uploads/2012/05/dynamic.jpg&imgrefurl=http://genexus.tarrazona.net/&docid=Yqjlzc2EaTUi1M&tbnid=yyhtUl51CTXwOM&w=400&h=300&ei=GexcVPb1FdKxaYm8guAG&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=c
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=Picture+Challenge&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/15821153/Volvete-Un-Buen-Estudiante-Y-No-Mueras-En-El-Intento.html&ei=xexcVOGiF5DsaIP6gtgO&bvm=bv.79189006,d.ZWU&psig=AFQjCNHiZJlO59d1so-A16rYJ7mMKpjxmw&ust=1415462388008309


INGEN GEVINSTER UDEN KLARE MÅL OG 
OPBYGNING AF ORGANISATORISK 
KAPACITET 
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Den gode forandringscirkel 

http://2.bp.blogspot.com/-vePomQzWQ4Q/UMviDVZxxSI/AAAAAAAAC9E/2Y6AR9mL7SA/s1600/number3.png


Brug kræfter på at beskrive og forstå forandringen – og bliv i stand til at 
stille langt mere veldefinerede krav til ledere og medarbejdere 

47 TRANSFORMATION OG FORANDRINGSLEDELSE 

UDARBEJDELSE AF KRAV TIL DE DELE AF ORGANISATIONEN, SOM SKAL EVNE AT OMSÆTTE DEN NYE TEKNOLOGI 

(OFFENTLIGE) 

57%

18%

25%

61%

19%

0%

26%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Der udarbejdes økonomiske krav til
organisationen

Der udarbejdes specifikke krav til
organisationens kapacitet og kompetence

Best practice - Høj grad Best practice - Nogen grad

Worst practice - Høj grad Worst practice - Nogen grad



GevinstFOKUS: Strategiske 
forandringer bør baseres på 

gevinstkortlægning. Den starter med 
visionen! 

 

Kilde:  Iti praksis ® 2012, Rambøll  
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PARADIGMESKIFTET  

– FRA I-LAND  TIL D-LAND 
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”Vi er ikke ved afslutningen af en krise, men ved begyndelsen af en 

voldsom omstrukturering af vores økonomi. Den er drevet frem af en 

teknologisk udvikling i et tempo, hvis omfang og konsekvenser får 

betydning af ufattelige dimensioner. I mine øjne kan vi ikke forstå 

udviklingen fuldt ud, hvis vi ikke også forstår digitaliseringens 

betydning” 

 

 

 
Erik Brynjolfsson,  

Professor i økonomi 

Massachusetts  Instituite of Technology (MIT) 

Kilde:  MM19.  Interview med Erik Brynjolfsson, MIT, maj 2012 

Om betydningen af digitalisering 
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”Den teknologiske udvikling forløber efter en eksponentiel kurve, og 

det gør udviklingen af vore kompetencer, organisering og hele vores 

tankesæt ikke” 

 

 

Mere Om betydningen af digitalisering 

Eksperiment 

• Pool 12x6x2 m 

• 1 mand lænkes fast 

• 1 dråbe vand  første  minut 

• Fordobles hvert minut  

Drukker han eller dør han af sult? 

Han drukker i det 43. minut.  

Men det går først op for ham i det 38. 
minut 

Kilde: Danmark 3.0, DANSK IT 



Tid og sted ophæves i d-land!  
digitaliseringen påvirker …. 

• Hvordan vi arbejder 

• Hvordan vi uddanner 

• Kultur og sociale relationer 

• Demokratiets vilkår og former 

• Lovgivning  

• Borgernes rettigheder 

• Forholdet mellem borger og stat 

• Samfundets og virksomhedernes værdikæder 

• Samfundets sårbarhed 

Kilde: Danmark 3.0. DANSK IT 

Hvad betyder det for 
vores samfund?  

Hvilke konsekvenser 
får det?  

Og ikke mindst – hvilke 
konsekvenser vil I 
drage i jeres 
respektiver 
kommuner? 



ER VI PÅ RETTE VEJ? 

Digitalisering flytter nu også ind  på den politiske og scene og de 
begynder at forholde sig til, at der er ved at komme en ny 
dagsorden, som fordrer politisk stillingtagen ……… 

Fra “Offentlig digitalisering ‘2014 – Danmark på vej mod d-land”, marts 2014 



ER VI PÅ RETTE VEJ? 

Og de begynder at forholde sig til at der er ved at komme en ny 
dagsorden, som fordrer politisk stillingtagen ……… 

Fra “Offentlig digitalisering ‘2014 – Danmark på vej mod d-land” Margrethe Vestager på “Digitalisering, dannelse og demokrati”, April 2014 

“Digitaliseringen skaber et helt nyt sprog” 

”Det er lige nu og de næste 10 år at vi kan skabe nye relationer mellem borgerne og 
det offentlige” 



55 Kilde: Danmark 3.0, DANSK IT 

For vi kan ikke blive ved med at 

forlænge verdenen med brædder…. 



VI KAN IKKE LØSE D-LANDETS UDFORDRINGER MED I-LANDETS METODER OG 
TILGANGE …. 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ………………………………………….. 99 100 

Hvad er summen? 

 

5.050 
 

1+100 + 2+99 + 3+98 ……….. = 50 * 101 



TÆNK I HELHEDER, SAMSKABELSE, 
EMPOWERMENT OG DIGITAL TILLID 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=Picture+strategy&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YY5fZEOlgcz9gM&tbnid=EZfmsw04G4fgmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.formaggio.it/chi-siamo/&ei=MJv4U96YMKSF4gSkm4C4Bg&bvm=bv.73612305,d.bGQ&psig=AFQjCNEgperDRQ4BByR4jHHVvOyS294-0g&ust=1408887898650943


Kilde: Børsen, onsdag 
den 30. september 2015 

Der er kort og godt brug for en ny ledelsesdiskurs 



Om strategisk ejerskab til digitalisering 



Kickoff… 
 
 


