
Dagsordenspunkt til møde i KL’s Børne- og Kulturudvalg, d. 9. juni 2017 

Punkt 3.2. Strategiprojekt om disruption 

Baggrund:  

KL har igangsat et strategiprojekt med henblik på at afdække, hvordan de teknologiske 

muligheder påvirker kommunerne og det danske samfund.  

Projektet har til formål at afdække hvilke muligheder og udfordringer, kommunerne og Danmark 

står overfor i forhold til udvikling af nye teknologier samt at understøtte kommunernes 

anvendelse af de nye teknologier i opgaveløsningen. Teknologierne omfatter fx kunstig 

intelligens, førerløse biler, robotteknologi og automatisering af processer.  

KL vil som led i projektet kortlægge, hvad dagsordenen betyder for kommunerne og ikke mindst 

borgerne. På baggrund af kortlægningen opstilles konkrete målbilleder, som skal være 

retningsgivende for kommunernes og KL’s arbejde de kommende år. Nedenfor skitseres de 

første, indledende betragtninger om de muligheder og udfordringer, som ses på børne- og 

kulturområdet.  

 

Indstilling: 

Det indstilles, at følgende drøftes med henblik på det videre arbejde med strategiprojektet om 

disruption:  

- Hvilke muligheder og udfordringer skaber den teknologiske udvikling for kommunerne på 

børne- og kulturområdet?  

- Hvilke strategiske mål kan opstilles på velfærdsområderne ift. at imødekomme udfordringer og 

favne de nye muligheder?  

- Hvordan skal KL og kommunerne arbejde med at imødekomme de strategiske mål?  

 

Sagsfremstilling: 



I de kommende år bevæger vi os på mange måder ud i ukendt terræn. Først og fremmest fordi 

den teknologiske udvikling og udbredelsen heraf til stadighed går hurtigere. Det påvirker 

hverdagen og arbejdslivet, og det har stor betydning for kommunerne. Vores børn kommer til at 

lære på helt nye må- der. Og når de bliver ældre, kommer de til at gå på arbejde på måder, vi har 

svært ved at forestille os i dag. De, der i dag er trådt ind på arbejdsmarkedet, vil konstant blive 

stillet over for nye jobfunktioner og kompetencekrav.  

Der kommer til at ske mange forandringer i den kommunale opgaveløsning fremover, og det 

kommer til at gå stærkt. Vores evne til at tilpasse os og udnytte fremtidens nye teknologier bliver 

afgørende for vores velstand og velfærd.  

Kommunerne bliver allerede nu stillet overfor nye muligheder, krav og forventninger, og det vil 

kun blive mere i fremtiden. Klassiske kommunale services kan blive forstyrret af forandringerne. 

Der vil opstå nye muligheder for at yde service og interagere med borgerne – også i forhold til 

lokalpolitiske aktiviteter. Også som arbejdsgiver og som ansvarlig for grunduddannelser og 

kvalificering af arbejdskraften har kommunerne en helt afgørende rolle, som må forventes at 

blive påvirket af forandringerne.  

Der kan ikke gives præcise forudsigelser om, hvordan og hvor hurtig den teknologiske udvikling 

slår igennem i arbejdsliv, erhvervsliv og hverdagslivet. Hvilke brancher bliver disrupted først – 

og hvornår? Hvad skal en faglært procesoperatør kunne i fremtiden? Og hvordan skal borgeren 

selvbetjene sig selv i 2030? Spørgsmålene er ekstremt vanskelige at besvare.  

Én ting er sikkert; Tiden til at planlægge og implementere forandringer bliver kortere, men 

kommunerne har de sidste år vist, at de er omstillingsparate og forberedte på fremtiden.  

 

Mulige strategiske mål for KL's arbejde med teknologi  

Som inspiration til udvalgets drøftelse skitseres et disruptionperspektiv på nogle tendenser og 

problemstillinger, der aktuelt præger børne- og kulturområdet.  

 

– Fremtidens jobmuligheder 



 Mange af de børn, der starter i folkeskolen nu, vil ende i jobtyper, vi slet ikke kender i dag, og 

flere erhvervsorganisationer skriver allerede i dag om problemer med at rekruttere arbejdskraft 

indenfor it-branchen. Det er nødvendigt at ruste vores børn til en virkelighed, vi endnu ikke kan 

definere, og syv lande i EU har nu skabende it på skoleskemaet. Bestyrelsen har allerede 

opfordret til, at kommunerne inddrager teknologiforståelse og skabende it i undervisningen. 

Dette bør ikke kun indtænkes som fag, men som en generel tilgang til problemløsning.  

 

– Anderledes opdeling af skolen og opbygning af læringsfællesskaber  

De nye kompetencer, der er brug for fremover, spiller måske ikke sammen med den traditionelle 

fagrække og de læringsfællesskaber, vi ved er så vigtige. Måske er der behov for at nytænke 

vores grundlæggende skoleforstå- else og organisering mht. fx fag og læringsrum opdelt i 

klasser. Samtidig skal læringsfællesskaber tænkes virtuelt på tværs af afstande, landegrænser, 

sprog mv.  

 

– Virtual Reality og fjernundervisning  

Det er muligt ved at tage et par specielle briller på at træde direkte ind i en anden tidsalder. 

Ligesom det er muligt at gå på nettet og følge forskellige undervisningsforløb. Kan vi nedsætte 

antallet af fagprofessionelle ved, at 70 elever i fremtiden sidder sammen og følger 

undervisningsforløb på nettet, eller kan en gruppe elever indgå i selvstændige læringsforløb med 

specielle briller, uden der er en fagprofessionel tilstede?  

 

– Robotter i dagtilbud  

Dagtilbud rummer mange rutinesituationer med praktiske opgaver. Ved at lade robotter overtage 

nogle af disse rutineprægede opgaver, vil det pædagogiske personale kunne koncentrere sig om 

arbejdet med børns læring og trivsel. Kan en robot fx skifte bleerne på børnene i vuggestuen eller 

ryde bordet efter frokost og vaske gulvet?  



 

– Indkøbsstruktur af digitale læremidler  

Kommunernes anskaffelse af digitale læringsplatforme betyder, at leverandørerne af digitale 

læremidler øjner nye muligheder. Flere kommuner er ved at indgå aftaler med én stor leverandør 

om at give adgang til alle deres digitale læremidler via læringsplatformen. Dette forventes at 

indskrænke markedet, da de små og innovative leverandører vil have svært ved at begå sig på et 

sådan marked. Måske skal området disruptes gennem fx en fælles indkøbsportal for alle 

kommuner.  

 

– Time to market  

KOMBITs og kommunernes udbudsproces og indkøb af større it-leverancer er tidskrævende, 

fordi det kræver et stort og grundigt arbejde at opnå en præcis kravspecifikation. I mellemtiden 

udvikles krav og behov til systemerne, så kommunerne risikerer, at det system, der bliver leveret, 

er forældet allerede inden, det er klar til ibrugtagning. Måske skal udbudsmaterialet fremadrettet 

være mere fleksibelt, så ændringer er mulige allerede under udviklingen.  

 

– Navigering mellem gode og dårlige it-løsninger  

Der er mange, der byder ind med it-løsninger på de udfordringer, vi står overfor i kommunerne. 

Det kan være svært at gennemskue kvaliteten af disse løsninger, hvor leverandørerne gerne 

påberåber sig at tale direkte ind i disruptiondagsordenen uden nødvendigvis at gøre det. Hvordan 

undgår den enkelte kommune at indkøbe dårlige systemer - skal kommunerne fx opbygge en 

fælles kvalitetskontrol?  

 

– Bibliotekets fremtid  

Efterhånden som der bliver flere og flere elektroniske bøger, har det traditionelle bibliotek 

mindre berettigelse. Bibliotekerne finder derfor på alternative områder at gøre sig gældende på. 



Flere udvikler sig fx til en form for kulturhuse. Måske skal biblioteket nedlægges som fysisk 

institution og erstattes af en lille administrativ enhed – evt. i tilknytning til rådhuset. –  

 

Uddannelse af det pædagogiske personale  

I en fremtid, hvor udviklingen til stadighed går hurtigere, vil en grunduddannelse for det 

pædagogiske personale hurtig være forældet. En række fremskrivninger peger på, at 

arbejdsmarkedet i de kommende år vil være præget af en højere foranderlighed og ændringer, 

som går på tværs af eksisterende branchestrukturer og kvalifikationskrav. Måske skal 

grunduddannelsen kortes ned og erstattes med livslang læring, hvor befolkningen hele tiden 

videreuddanner sig for at følge udviklingen.  

 

----------------------------------------------- 

 

Referat fra mødet 

Punkt 3.2. Strategiprojekt om disruption – Børn og Folkeskole 

 

Indstilling 

Det indstilles, at følgende drøftes med henblik på det videre arbejde med 

strategiprojektet om disruption: 

- Hvilke muligheder og udfordringer skaber den teknologiske udvikling for 

kommunerne på børne- og kulturområdet? 

- Hvilke strategiske mål kan opstilles på velfærdsområderne ift. at imødekomme 

udfordringer og favne de nye muligheder? 

- Hvordan skal KL og kommunerne arbejde med at imødekomme de strategiske 

mål? 

 

Beslutning 

Børne- og Kulturudvalget gennemførte en temadrøftelse med fokus på at 



komme med input til KL's strategiprojekt om distruption. 

Følgende hovedsynspunkter fremkom: 

 

– Et omstillingsparat samfund kræver, at politikerne træffer gode beslutninger, 

det handler både om strategier og gode implementeringsprocesser. 

 

– Vi skal tage den politiske debat, hvad de mange skift betyder for vores 

samfund. Det handler også om at være åben, nysgerrig og afsøge nye 

muligheder som politker 

 

– Dagtilbuddet og folkeskolen skal klæde børn og unge på til fremtiden, derfor 

er disse områder vigtige omdrejningspunkter for arbejdet med store 

forandringer. Det handler blandt andet om at bruge mulighederne og se 

perspektiverne i den teknologiske udvikling 

 

– Det sætter også nye krav til politikerne. Hvis politikerne skal blive ved 

med at være relevante, skal de involvere de unge på nye måder. Det udfordrer 

også måden at tænke og drive vores velfærdssamfund på. Udviklingen 

på biblioteksområdet er et godt eksempel på dette 

 

– Det fokus på hurtig udvikling, som præger vores tid, skaber et behov for 

fordybelse og tid til refleksion hos børn og unge. På lang sigt handler det 

om at skabe fundamentet for det gode liv, der ikke er stressende og hektisk. 

 

 

 

Deltagere og afbud til mødet:  

Formand: Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B), København  

2. viceborgmester Lis Tribler (A), Slagelse  

Borgmester Jacob Bjerregaard (A), Fredericia  



Kommunalbestyrelsesmedlem Ulf Harbo (Ø), Norddjurs  

Kommunalbestyrelsesmedlem Danni Olsen (O), Albertslund  

 

Deltagere fra sekretariatet: 

Udviklingsdirektør Arne Eggert  

Direktør Laila Kildesgaard  

Kontorchef Peter Pannula Toft  

Konsulent Sofie Plenge  

Chefkonsulent Helle Steiness Olsen (referent) 

 

Afbud: 

Rådmand Jane Jegind (V),  

Odense Borgmester Benedikte Kiær (C),  

Helsingør Borgmester Kim Valentin (V),  

Gribskov Byrådsmedlem Mette Nielsen (A), Viborg  

 

 


