


Ledelse af AI-projekter

Fredag d. 17. December kl. 9.00-10.20
på Teams



Agenda

1. Velkommen

2. Projektet v. Henrik Bojsen

3. Projektarenaer, panel og centrale spørgsmål v. Frank Meier

4. Spørgsmål, dialog , debat og pause v. Jesper Schmidt & Frank Meier

5. Perspektivering v. Frank Meier

6. Tak for i dag



2. Projektet



Projektet – to spor & gevinster

$
+ +~



1. Trappemodel for simuleringstool
– de grønne og blå trin er i fokus

A. Webbaseret 
applikation

B. Opkobling på data

Infrastruktur

1. Tilretninger med afsæt i Fase 1
Justeringer som fx understøttelse af flere biltyper mv.

2. Allokeringsstrategi (AI) – del 1: Co2-optimering
Optimering af hvilken bil der køres i (mest CO2-venlig)

3. Allokeringsstrategi (AI) – del 2: Strøm
Vurdering af om der er strøm nok på bilerne/ladevinduer? 

4. Allokeringsstrategi (AI)– del 3: Ladestandere
Ladestandere – behov og tilgængelighed 

5. Simulering på mål (AI)
Simulering med rammer: CO2 eller økonomi

6. Dynamiske puljer (AI)
Muligheder i at flytte på bilerne 

7. Forecast (AI)
Fremtidigt behov

Funktionalitet



November December Januar Februar

Droids Agency 2021 - Confidential

Ultimo 
marts 2022
Udviklingsarbejdet I 
Droids og QAMPO 
afsluttes

MartsMåned:

Tidsplan – overordnet roadmap

April Maj

A. Webbaseret applikation
(og driftsplatform)

B. Opkobling på Livedata

1. Tilretninger med afsæt i Fase 1
Justeringer som fx understøttelse af flere biltyper mv. 

2. Allokeringsstrategi (AI) – del 1: Co2-optimering
Optimering af hvilken bil der køres i (mest Co2-venlig)  

5. Simulering på mål (AI)
Simulering med rammer: Co2 eller økonomi

Fast track på skadedyrsbekæmpelse
QAMPO er lead

Kan evt. påbegyndes tidligere?
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Organisering

Tværkommunal 
styregruppe

Sekretariat

Følgegruppe

• DIGST
• KL
• Geodatastyrelsen
• Styrelsen for Data, 

Forandring & 
Effektivisering

Tværkommunal 
projektgruppe

• Projektets 
beslutnings-
forum

• Godkender 
planer og 
leverancer

• Faglige 
nøglemedar-
bejdere frikøbt 
af projektet

• Forankring og 
fremdrift • Indkøb

• Koordination

• Inddrager 
projekt- & 
styregruppen

• AI-signatur-
projekter på 
tværs

• Økonomi
• Evaluering

• Supplerende 
ideer og 
konsulentydel
ser

• ERFA fra 
projektet

• Formidling 
af erfaringer

• Nye 
samarbejder

Advisory Board 
med leverandører

• AI-leverandører 
(konsulent & 
platform)

• Fagsystem-
leverandører

Offentlig ERFA



3. Projektarenaer, panel og temaer til debat

Panel (& roller)

• Dataansvarlig

• Koordinator

• Projektleder

• Lokal projektleder

• Leverandør

• Styregruppemedlem

• Product owner

• Projektejer

Projektarenaer

CENTRAL LOKAL

EJERSKAB PROJEKTLEDELSE



Paneldebat

• Panelet har kamera og mikrofon tændt under debatten

• Spørgsmål og kommentarer foretrækkes i chatten



Panelet

1. Rune Asmussen, projektejer og formand for styregruppen 
(Syddjurs)

2. Jon Badstue Pedersen, styregruppemedlem (Syddjurs)

3. Dan Lauritsen, Dataansvarlig (Syddjurs)

4. Maja Friberg, Koordinator (Syddjurs)

5. Joachim Daus-Petersen, lokal projektleder (Aarhus)

6. Henrik Bojsen, projektleder & product owner (Syddjurs)

7. Tim Hansen, SCRUM master og leverandør (Droids Agency)



Temaer til debat



Tema 1: Forretning og AI-udvikling

Hvordan åbner man linjen/forretningen 
for AI udviklingsprojekter?



Tema 2: AI og det politiske niveau

Hvilken rolle har det politiske niveau – og 
hvilken skal det have?



Tema 3: AI og fremtidens kommune

Hvilke forandringer er nødvendige for at udvikle 
en kommunal organisation som udnytter AI 
potentialet?



5. Perspektivering v. Frank Meier

Frank Meier er ledelsesforsker, postdoc, PhD og ansat på CBS. Hans  
forskningsprojektet følger digitaliseringsprojekter i en række offentlige 
organisationer, og fokuserer på hvordan digitaliseringprojekter ledes 
samt på hvordan digitalisering også påvirker ledelse. Frank Meiers CBS 
profil ses her.

https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-organization/staff/fmioa


Tak for idag!
Slides kan findes på projektets website 
under nyheder senere i dag -
https://ifkk.syddjurs.dk/nyheder/ai-
flaadestyringserfa-offentlig/

https://ifkk.syddjurs.dk/nyheder/ai-flaadestyringserfa-offentlig/



