Hvordan fremmer kommunen digital velfærd
og erhvervsservice lokalt?
En stærk, digital lokalpolitik kan både gøre det lettere for det lokale erhvervsliv at drive
virksomhed i området, såvel som bidrage til at løfte og forbedre de lokale velfærdsopgaver
i samarbejde med private leverandører.

DI har
opstillet 10
håndtag til
kommunerne:

1. Få overblik over det lokale økosystem af digitale leverandører,
virksomheder, uddannelsesinstitutioner, iværksættere, startups og andre
ildsjæle, der kan understøtte en værdiskabende digital omstilling af
lokalsamfundet. Skab partnerskaber. Case: Odense Kommune
2. Formuler en tværgående digitaliseringspolitik, som danner rammerne
for den fremadrettede digitale udvikling i kommunen på tværs af
fagområderne med fokus på, hvordan digitalisering kan løfte de
udfordringer og muligheder, kommunen står overfor.
Cases: Esbjerg Kommune og Morsø Kommune
3. Etabler et fagudvalg om digitalisering og innovation, der kan løfte
politiske opgaver indenfor digitalisering og innovation på tværs af hele
kommunen. Udvalget skal sætte politisk retning og rammer for
digitaliseringen, og skabe rum for den nødvendige risikovillighed i
innovationen. Cases: Furesø Kommune og Ballerup Kommune.
4. Ansæt en kommunal CXO med ansvaret for digital værdiskabelse. En CXO
kan hjælpe medarbejdere med at samle efterspørgsel og udpege relevante
indsatsområder for virksomheder og beslutningstagere.
5. Giv lettere adgang for virksomheder til at komme med bud på løsningen.
Det kunne fx være ved at etablere en platform, hvor kommunen inviterer
til samarbejde om afprøvning af nye teknologiske løsninger.
Case: Aabenraa Kommune
6. Nedsæt et opgaveudvalg med politikere og borgerrepræsentanter om
bordet, der kan komme med anbefalinger til, hvordan kommunen fortsat
kan tilbyde de bedste rammer for ældres liv bl.a. gennem ansvarlig brug af
velfærdsteknologiske løsninger. Case: Gentofte Kommune
7. Ryk sammen med nabokommuner og evt. region om en fælles front for at
løfte den nære sundhed med digitale løsninger og ny teknologi.
Case: Morsø Kommune og Region Nordjylland
8. Brug digitale læringsværktøjer til at løfte børnenes læring.
Case: Gladsaxe Kommune
9. Afklar, om der er grundlag for at satse på en lokal eller flerkommunal
styrkeposition som digital frontløber evt. indenfor en særlig teknologi eller
forretningsområde, som kan tiltrække investeringer og skabe grundlag for
nye arbejdspladser. Cases: Odense Kommune, og GovTech Midtjylland
10. Opret en evt. digital one-stop-shop for virksomhederne i kommunen.
Hvis virksomhederne kan henvende sig ét sted, bliver det lettere at drive
virksomhed. Case: Helsingør Kommune

Er du mere nysgerrig?
Bed DI Digital om bistand til etablering og gennemførelse af en uforpligtende studietur eller workshop åben for alle på et udvalgt
område: velfærdsteknologi, den digitale skole, den nære sundhed, digital borger- og erhvervsservice mv. Skriv til digital@digital.dk.

