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Med et stærkt ønske om at afsøge potentialet i digitalisering og en ny
type samarbejde på tværs af den offentlige og private sektorer har
DI Digital taget initiativ til at samle kommuner og virksomheder.
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ge (og nudge) søvn, medicin, social
og fysisk aktivitet. I Region Nordjyl-
land har man i årevis øget tryghe-
den for borgere med rygerlunger
ved at tilbyde dem en KOL-kuffert,
hvor de hurtigt kan komme i kon-
takt med en sygeplejerske og sende
relevante data. Og covid-tiden viste,
at borgere med angst eller misbrug
kunne fastholde en bedre dialog
med kommunens jobcenter via
skærmopkald i stedet for fysisk
fremmøde.

OMVENDT ER FALDGRUBERNE i offentligt-
privat samarbejde om digitale løs-
ninger også dybe. Få kommuner har
ressourcer til løbende at scanne
markedet for nye velfærdsteknologi-
er og ikke mindst at vurdere, indkø-
be og sætte løsningerne i drift, så bå-
de de faglige medarbejdere og bor-
gerne finder det meningsfuldt. Der-
til kommer vurderingen af etiske og
andre dilemmaer, hvor det er afgø-
rende at fastholde borgernes tillid til
kommunen og samfundet.
De private leverandører har et na-

turligt fokus på produktudvikling og
kan have svært ved at få indsigt i,
hvordan problemerne opleves på in-
dersiden af en kommune i forhold
til eksempelvis målgrupper, forskel-
lige prioriteter, kompetencer, lovgiv-
ning, osv. Risikoen er derfor, at de di-
gitale løsninger ikke rammer skiven
i forhold til behovet og en anvendel-
se i praksis.
Desuden kan den nødvendige dia-

log og tilpasning af teknologien til
virkeligheden i den offentlige sektor
være vanskelig at indbygge i en ud-
budsproces, hvor kommunen stiller
krav, og de private leverandører by-
der ind med teknologiske løsninger.
Mange kommuner har derfor ople-
vet at indkøbe teknologiske løsnin-
ger, der ikke har fungeret i praksis,
hvilket både er tidskrævende og dår-
lig anvendelse af skatteborgernes
penge.

MED ET STÆRKT ønske om at afsøge
potentialet i digitalisering og en ny
type samarbejde på tværs af den of-
fentlige og private sektorer har DI
Digital taget initiativ til at samle
kommuner og virksomheder. I ste-
det for en traditionel køb/salg-rela-
tion har vi det seneste halve år afvik-
let tre rundbordsdialoger med delta-

K an nye typer offentligt-pri-
vate samarbejder og digita-
lisering bidrage til løsnin-
gerne på samfundets kom-

plekse problemer? Det har kommu-
ner og private leverandører under-
søgt i en række rundbordssamtaler
om ældrepleje, mangel på arbejds-
kraft og mistrivsel blandt unge.
Samfundet står over for store og

komplekse problemer. Problemer
der er svære at løse, fordi de er viklet
sammen med andre problemer, in-
volverer mange aktører og rummer
dilemmaer. Det gælder eksempelvis
klimakrisen.

FOLKETINGET KAN IKKE løse klimapro-
blemet alene ved at lovgive. Kom-
munerne kan ikke løse problemerne
for borgere med demens alene ved
pleje og omsorg. Den private sektor
kan ikke alene skaffe den nødvendi-
ge faglærte arbejdskraft alene ved at
tilbyde gode løn- og arbejdsvilkår.
Denne udfordring tager Sigge Win-
ther Nielsen op i sin bog ”Entrepre-
nørstaten”. Bogens centrale budskab
er, at samfundets store problemer er
så komplekse, at velfærdssamfun-
dets aktører må gå sammen for at
finde nye typer af løsninger.

DANSK INDUSTRI SPURGTE i efteråret
2022 landets kommunaldirektører,
hvilke værktøjer de mente kunne
være med til at optimere og kvali-
tetsudvikle kommunernes opgaver.
Hele 97 procent svarede, at de ser di-
gitalisering og ny teknologi som et
egnet værktøj til at løse de kommu-
nale opgaver.
Potentialet er således stort, og der

er allerede en del gode erfaringer at
bygge på. Eksempelvis er der evi-
dens for, at nogle skizofrene og
bipolære borgere med samtykke
kan have gavn af en app, der kan føl-

gelse af kommunale politikere og
chefer og samt private leverandører.
Rundbordsdialogerne har handlet
om digitale løsninger på tre store
samfundsproblemer: Ældrepleje,
mangel på arbejdskraft samt mis-
trivsel blandt unge.
Rundbordsdialogerne startede

med detaljerede fortællinger fra
kommunerne om udfordringerne.
Selv om problemerne var velkendte
for de private leverandører, så gav
disse præsentationer nye nuancer,
indblik og forståelse for, hvordan
kommunen møder og arbejder med
de forskellige problemstillinger.
Efterfølgende blev der på rund-

bordsdialogerne drøftet muligheder,
barrierer og konkrete løsninger. For-
målet var ikke at lave en hurtig han-
del, men derimod at få større indsigt
i den anden sektors muligheder og
begrænsninger som afsæt til at indfri
potentialet og at undgå faldgruber-
ne.

RUNDBORDSDIALOGERNE HAR FØRST og
fremmest givet deltagerne større for-
ståelse af problemer og muligheder
på tværs af sektorer. Rundbordsdia-
logerne har også født en række ideer
til, hvordan et øget offentligt-privat
samarbejde om digitalisering kan
bidrage til løsninger på de komplek-
se samfundsproblemer. En konkret
ide var, at kommunerne beskriver
og udbyder selve problemet i stedet
for at stille krav til de digitale løsnin-
ger, som de private leverandører har
bedre forståelse af.
Et andet forslag var, at klynger af

kommuner indgår i udviklingspart-
nerskaber med private virksomhe-
der. Ved at kommunerne samler sig

opnås den nødvendige kompetence,
muskelkraft og skala til at udvik-
lingspartnerskabet for alvor bliver
nytænkende og økonomisk relevant
for alle parter.
En tredje idé handlede om, hvor-

dan man inden for lovgivningens
rammer i højere grad kan genbruge
eksisterende data – eksempelvis til
at optimere skoledistrikter og klas-
sedannelse i folkeskoler. Desuden
var der en række helt konkrete ideer
som eksempelvis at etablere et ro-
botbibliotek, hvor kommuner kan
låne og afprøve velfærdsteknologi-
ske løsninger.

I EN LÆNGERE årrække har kommu-
nerne øvet sig på samskabelse med
borgerne, hvor borgerne involveres
tidligt i både at udpege, beskrive og
løse problemerne. Stadig mere kom-
plekse samfundsproblemer kræver,
at disse metoder også udbredes i
samarbejdet mellem kommuner og
den private sektor, så den private
sektor ikke alene er leverandører,
men også medskaber af løsningerne.
Hver part sidder med sine brikker

til puslespillet, der ikke kan lægges,
uden at alle bidrager med det de er
bedst til – borgerne med viden om
deres problem, kommunen med
faglighed og ressourcer, og den pri-
vate sektor med viden om digitale
løsningsmuligheder. For at kunne
spille hinanden gode er det vigtigt,
at parterne spiller med åbne kort og
er nysgerrige på hinandens forståel-
se af problemerne, før de konkrete
løsninger kommer på bordet. Det
blev afprøvet med rundbordsdialo-
gerne, og inspirationen er hermed
givet videre.


