Til Borgmesteren og Kommunaldirektøren

”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” –
den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016 -2020
Hermed sendes forslag til fælleskommunal digitaliseringsstrategi ’Lokal og
digital – et sammenhængende Danmark’ til høring i alle kommuner.
Digitalisering er ikke længere blot er spørgsmål om teknologi og smarte
dimser. Digitalisering er politik. Sat på spidsen, er det måden, vi digitaliserer
på, der afgør, om opgaver løses tæt på borgerne i kommunerne eller ej. Digitalisering er et af midlerne til at sikre en stærk og decentral offentlig sektor, hvor velfærden løbende udvikles. Den digitale udvikling skal ske i tæt
samspil med borgere og virksomheder, så vi skaber værdi for borgere, virksomheder, kommuner og for fællesskabet. Strategien anviser en ny kommunal vision, hvor den digitale indsats styrker en offentlig sektor, som er nær og
tilgængelig, sammenhængende og effektiv.
Den nye strategi sætter retning for kommunernes udnyttelse af de digitale
muligheder. Og peger på, hvordan kommunerne bygger videre på det stærke
fundament, der er skabt med den tidligere strategi. Strategiforslaget er blevet til i samarbejde mellem KL og kommunerne. Visionerne omsættes til
konkrete projekter i en handlingsplan i efteråret 2015.
Den politiske drøftelse af forslaget kan tage udgangspunkt i strategiens målsætninger om,
· at digitalisering skal sikre en stærk decentral offentlig sektor
· at KL og kommunerne stiller krav til staten om primært at koncentrere sig om den grundlæggende digitale infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark
· at den digitale udvikling sker i partnerskab med borgere og virksomheder
· at kommunerne skal løfte en række afgørende digitale indsatser i fælleskab.
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Til brug for høringen vedlægges forslag til ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi, ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” og resumé,
der beskriver strategiens overordnede vision og temaer.

./.

Af hensyn til bearbejdningen af de indkomne besvarelser bedes kommunen
sende en samlet elektronisk tilbagemelding her (https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=3JPNRA9M1J1K). Det elektroniske spørgeskema er desuden vedhæftet i Word-format.
KL’s bestyrelse opfordrer til, at forslaget behandles politisk og i direktionen. Frist for svar på høringen er mandag den 20. april 2015.
I forbindelse med høringen afholdes der den 18. og den 19. marts dialogmøder om strategiforslaget i København og Vejle. Læs mere om arrangementet i København her (www.kl.dk/dialogmodekbh) og i Vejle her
(www.kl.dk/dialogmodevejle).
På baggrund af de indkomne høringssvar forventer KL’s bestyrelse at behandle forslaget igen i maj 2015, med henblik på at vedtage strategien endeligt. Derefter går arbejdet med at konkretisere strategien i en form for han dlingsplan i gang.
Vi ser frem til at modtage jeres høringssvar.
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe
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