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sætter strøm til det offentlige

»

Jeg må nok indrømme, at biblioteksfolk klart har en fordel her.

Det digitale er det normale
Informationsspecialister/bibliotekarer ved, at digital
forvaltning ikke kun handler om teknik. Digital forvaltning handler om struktur. Informationer skal kunne
findes bruges og vurderes. Og det er dyrt at lade være.
Død viden i organisationen skaber ingen værdi. Den
skal gøres levende. Der skal sættes strøm til. Det gælder om at håndtere de teknologiske muligheder kompetent og effektivt. Søge, strukturere og målrette organisationens viden og informationer og gøre den til
brugbar levende viden. Og skabe ny værdi.

» Digital forvaltning handler overhovedet ikke om
teknik: Det handler om struktur, struktur og atter
struktur. Og det kan bibliotekaren bedre end
nogen anden. «
Claus Buur Rasmussen, Webmaster, Odder Kommune

digt stigende krav om service fra borgerne og problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
Digitalisering af arbejdsgange og borgerservice skal
være med til at overkomme udfordringerne. Bedre og
billigere service. Bedre og billigere administration.

gange og servicefunktioner skal tænkes med ind i en
helhed af mennesker, teknologi, arbejdsgange, brugervenlighed osv. Det har betydet, at der har været
stærk fokus på kravspecifikation og kommunikation
mellem leverandører og organisationer.

Digital forvaltning handler mest om mennesker
Der kom for alvor gang i digitaliseringen i 1990’erne. I
begyndelsen var det meste af arbejdet overladt til specialiserede IT-folk og til autodidakt personale. Fokus
var på teknologien og dens muligheder. Ikke på de personer, der skulle bruge den, og hvordan de skulle gøre
det. Det gjorde, at mange projekter kuldsejlede og
måtte laves om.

Uddannelsen på Danmarks Biblioteksskole er et samspil mellem IT, viden og mennesker. Og der er i dag en
masse kandidater fra Biblioteksskolen, som hjælper
med omstillingen til digital forvaltning.

Michael Karvø, Direktør, Center for Digital Forvaltning

» Digital forvaltning er som at kaste en håndgranat
ind i organisationen. «
Per Okkels, Amtsdirektør, Nordjyllands Amt

Digital Forvaltning skal sikre fremtidens
offentlige sektor
Den offentlige sektor er under forandring. Fremtiden
byder på store udfordringer for kommunerne: Flere
ældre, færre til at arbejde, små ungdomsårgange (årgang 1983 er den mindste årgang siden krigen), sta-

»

» Bibliotekarernes styrke er evnen til at forene de relativ bløde kompetencer såsom information og formidling med de mere hårde i form af strukturopbygning. «

Digital Forvaltning er et samspil mellem IT,
viden og mennesker
Når der sættes strøm til dokumenter og arbejdsgange,
så sker der en hel masse med organisationen.
I dag har man fundet ud af, at digitalisering af arbejds-

Det er helt oplagt at bruge bibliotekarer til de her processer.

«

Søs Jensen, Informationsmedarbejder, Gladsaxe Kommune

Informationsspecialisterne kan det, som den
offentlige sektor mangler
• Systematisere og sætte struktur på information
så den bliver brugbar og værdiskabende
• Evaluering af information og øge vidensdelingen
i organisationen
• Lave brugeranalyser og effektivt design af
hjemmesider.

«

Finn Madsen, IT-chef, Ballerup Kommune
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