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Grib fremtiden Anders Hvid Hent PDF Digitalisering i kommunerne er langt mere end en
effektiviseringsøvelse. Nye teknologier kommer til at ændre kommunernes rolle og værdiskabelse. Den

offentlige sektor og forholdet til borgeren er i radikal forandring – på godt og ondt. Denne omstilling kræver
mere end bare god projektledelse, den kræver et nyt mindset.

Grib fremtiden giver et unikt indblik i de nye teknologier, og hvad de kommer til at betyde for de danske
kommuner – mulighederne er enorme, og alle med interesse for kommuner, teknologi, velfærd og

medborgerskab kan læse med.

Læs fx om hvordan kunstig intelligens, blockchains og virtual reality kommer til at påvirke de kommunale
kerneområder, kommunernes organisering og vores lokaldemokratier.

Med udgangspunkt i danske cases giver bogen en let tilgængelig indføring i de nye tendenser, teknologier og
perspektiver – samt gode råd til at komme i gang med mulighederne.

Velkommen til fremtiden!
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