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Bilag A
Bruttoliste over digitaliseringsmuligheder
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Digitalisering

Digitaliseringsmuligheder

1
Bedre integration mellem systemer
• Formål: Integrationer mellem systemer understøtter en sammenhængende service for borgere og letter 

medarbejdernes arbejdsgange.
• Udfordring: På nuværende tidspunkt er der ikke ét tværgående fagsystem mellem centrene, som giver en rød tråd 

for borgerne gennem deres liv i Faxe Kommune. Derudover er potentielle integrationer mellem systemer ikke 
udnyttet.

• Fremgangsmåde: Kortlægge de arbejdsgange og identificere de systemer, hvor der er størst gevinstpotentiale ved 
at etablere integration.

2
Bedre ledelsesinformation via KOMLIS
• Formål: Bedre mulighed for at kunne lave databaserede beslutninger og udføre datadrevet ledelse.
• Udfordring: På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at trække alle relevante data til ledelsesinformation. De 

steder hvor data kan trækkes, er processen for dette meget tung og besværlig.
• Fremgangsmåde: Optimeret anvendelse og reimplementering af KOMLIS ift. de enkelte fagsystemer; herunder pr. 

center fastlægge de konkrete behov for ledelsesrapporter

Borgerfokus
(1-5)

Digitale 
kompetencer

(1-5)
Effektivisering

(1-5)
Varighed

(3-6, 6-12, 12+)

4 2 4
Mere end 
12 mdr.

2 3 3 6-12 mdr.

3
Digitalisering af økonomistyring
• Formål: Reducere mængden af ressourcer til økonomistyring og skabelse af en økonomistyringsproces med større 

grad af kvalitet og gennemsigtighed.
• Udfordring: Økonomistyringen i Kommunen består af en række løsrevne systemer, som anvendes af 

medarbejderne. Fx anvendes et regneark til budgetopfølgning, et andet system til bogføring, og word dokumenter til 
andre arbejdsgange vedr. sagsfremstillinger. 

• Fremgangsmåde: Kortlæg og digitaliser håndholdte økonomiværktøjer. Iværksæt nødvendige integrationer mellem 
økonomisystemer, så den samme registrering kun behøver at finde sted én gang i ét værktøj.

1 2 3
Mere end 
12 mdr.

4
Digitalisering af dagtilbudsområdet
• Formål: Mulighed for indsamling af systematisk data på dagtilbudsområdet til effektivisering af manuelel

arbejdsgange samt anvendelse af registreringer til ledelsesinformation.
• Udfordring: Der er ingen platform/digitalisering for hele dagtilbudsområdet, og det er derfor ikke muligt at skabe 

styringsdata inden for området. 
• Fremgangsmåde: Undersøg om Aula-systemet kan fungere som platform på dagtilbudsområdet. Er dette ikke 

tilfældet, skal alternative muligheder afsøges. Derpå fuld fokus på hurtig implementering.

3 4 3
Mere end 
12 mdr.
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Digitalisering

1 Bedre integration mellem systemer

4 Digitalisering af dagtilbudsområdet

2 Bedre ledelsesinformation via KOMLIS

3 Digitalisering af økonomistyring

Løsninger i prioriteret rækkefølge
Overskrifterne på digitaliseringsmulighederne fremgår til højre, og i figuren nedenfor er fremstillet 
et overblik over Deloittes vurdering af, hvilken effekt digitaliseringsmulighederne vil have på 
parametrene borgerfokus, effektivisering og digitale kompetencer. Samtidig er der givet en 
indikation på, hvor lang tid implementeringen af de prioriterede initiativer vil tage. De udvalgte 
parametre er identificeret på digitaliseringsworkshoppen den 8. maj.

Parametrene borgerfokus, effektivisering og digitale kompetencer er givet en score på 1-5. 
Parameteret tidshorisont er afspejlet i boblernes farver, hvilket er uddybet i boksen i nederste 
højre hjørne.

Figurforklaring

X-akse: Større borgerfokus
Y-akse: Effektiviserings-
potentiale
Størrelse: Udvikling af digitale 
kompetencer

Farve: Tidshorisont

Mere end 12 mdr.

6-12 mdr.

3-6 mdr.

Mere end 12 mdr.

6-12 mdr.

3-6 mdr.
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Organisering

Digitaliseringsmuligheder

5

6

Borgerfokus
(1-5)

Digitale 
kompetencer

(1-5)
Effektivisering

(1-5)
Varighed

(3-6, 6-12, 12+)

1 1 3 6-12 mdr.

1 5 1
Mere end 
12 mdr.

7

1 2 2 3-6 mdr.

8

2 2 2 6-12 mdr.

Overblik over kommunens og centrenes planlagte roadmap for nye initiativer
• Formål: Kan bidrage til at gøre ambitionsniveauet mere gennemsigtigt for centercheferne på tværs. Derudover kan 

roadmap udgøre et grundlag for forventningsafstemning mellem centre og IT-afdelingen. 
• Udfordring: Der opleves manglende indblik i kommunens og i centrenes fokus og prioriteringer.
• Fremgangsmåde: Halvårlige drøftelser af et forretningsroadmap på tværs af kommunen. Kvartalsvise drøftelser 

med IT-afdelingen.

Læringsakademi til digitaliseringskompetencer 
• Formål: Et digitalt læringsakademi vil sikre, at kommunen på tværs af centre har de rette kompetencer og det rette 

mindset til at styrke digitaliseringsindsatsen, herunder evne til at gennemføre nye initiativer.
• Udfordring: Der savnes digitale kompetencer og digitalt mindset blandt ledelse og medarbejdere.
• Fremgangsmåde: Etablering af et læringsakademi, som fokuserer på de basale digitaliseringskompetencer i 

kommunen og skaber fælles sprog og afstemt engagement omkring digitaliseringsindsatsen.

Fast projektmodel for digitalisering
• Formål: Skabe faste arbejdsgange og en fast økonomimodel for digitalisering og implementering af nye teknologier, 

som er forankret på tværs af kommunen.

• Udfordring: Der er ikke en egentlig proces eller model, som sikrer en robust struktur og styring ved nye initiativer 
og projekter. Processen er håndholdt og båret af tilfældigheder og engagerede medarbejdere. Herunder savnes en 
mere entydig og hensigtsmæssig økonomimodel.

• Fremgangsmåde: Udarbejdelse af en projektmodel for hvordan nye digitale og teknologiske tiltag implementeres. 
Herunder revideret økonomimodel for finansiering af udvikling og drift af nye løsninger.

Ny samarbejdsmodel mellem fagcentre og IT-afdeling
• Formål: Øge fokus på samarbejde mellem forretning og IT-afdelingen og få skabt en samarbejdsmodel, der i højere 

grad bidrager til at understøtte forretningens IT-mæssige behov.
• Udfordring: Fagcentrene oplever i for begrænset grad, at IT-afdelingen understøtter deres behov og processer. 

Fagcentrene efterspørger et tættere samarbejde og en højere grad af faglig sparring og proaktivitet fra IT-afdelingen, 
især ifm. projekter men også i den daglige drift.

• Fremgangsmåde: Udarbejde en leverancemodel for IT med fokus på sikring af gennemsigtighed omkring IT-
afdelingens ydelser ud mod forretningen. Herunder definere arbejdsgange samt serviceniveau, der kan forventes fra 
IT-afdelingens side. Samt etablering af et Advisory Board med forretningsrepræsentanter, hvor forretningens behov, 
prioriteter, servicemål og oplevet performance kan drøftes med repræsentanter fra IT-afdelingen.



7

Organisering

5
Ny samarbejdsmodel mellem fagcentre og IT-
afdeling

8
Overblik over kommunens og centrenes planlagte 
roadmap for nye initiativer

6 Læringsakademi til digitaliseringskompetencer 

7 Fast projektmodel for digitalisering

Løsninger i prioriteret rækkefølge
Overskrifterne på digitaliseringsmulighederne fremgår til højre, og i figuren nedenfor er fremstillet 
et overblik over Deloittes vurdering af, hvilken effekt digitaliseringsmulighederne vil have på 
parametrene borgerfokus, effektivisering og digitale kompetencer. Samtidig er der givet en 
indikation på, hvor lang tid implementeringen af de prioriterede initiativer vil tage. De udvalgte 
parametre er identificeret på digitaliseringsworkshoppen den 8. maj.

Parametrene borgerfokus, effektivisering og digitale kompetencer er givet en score på 1-5. 
Parameteret tidshorisont er afspejlet i boblernes farver, hvilket er uddybet i boksen i nederste 
højre hjørne.

Figurforklaring

X-akse: Større borgerfokus
Y-akse: Effektiviserings-
potentiale
Størrelse: Udvikling af digitale 
kompetencer

Farve: Tidshorisont

Mere end 12 mdr.

6-12 mdr.

3-6 mdr.

Mere end 12 mdr.

6-12 mdr.

3-6 mdr.
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Nye teknologiske muligheder

Digitaliseringsmuligheder

9

10

Borgerfokus
(1-5)

Digitale 
kompetencer

(1-5)
Effektivisering

(1-5)
Varighed

(3-6, 6-12, 12+)

1 4 3
Mere end 
12 mdr.

5 4 2
Mere end 
12 mdr.

11

2 3 5 3-6 mdr.

12

5 3 2 3-6 mdr.

Visualisering af træningsvejledning med VR eller AR
• Formål: Mulighed for at træne medarbejdere gennem anvendelse af VR eller AR og derigennem skabe en mere 

realistisk træningssituation. 
• Udfordring: Visse træningssituationer kan være svære og ressourcetunge at understøtte gennem traditionelle 

læringsmetoder.
• Fremgangsmåde: Afsøgning af hvilke træningssituationer, hvor det er relevant at anvende VR eller AR (fx tekniske 

faciliteter i CfE. Derefter afsøgning af markedet for konkrete VR- eller AR-løsninger.

VR og AR til udsatte borgere
• Formål: Teknologierne kan anvendes til træningsscenarier for udsatte borgere, der har sociale udfordringer fx ifm. 

indkøb.
• Udfordring: Udsatte borgere har ikke adgang til sikre miljøer, hvor de kan afprøve hverdagssituationer.
• Fremgangsmåde: Afsøgning af hvilke borgergrupper, hvor det er relevant at anvende VR eller AR. Derefter 

afsøgning af markedet for konkrete VR- eller AR-løsninger.

RPA til automatisering af rutineprægede arbejdsgange
• Formål: Effektivisering af simple arbejdsprocesser frigør ressourcer til at tage sig af mere komplekse opgaver, 

hvilket øger kvaliteten af kommunale services.
• Udfordring: Mange relativt simple og rutineprægede arbejdsgange optager en stor del af kommunens administrative 

ressourcer.
• Fremgangsmåde: Identificering af 2-3 simple arbejdsprocesser, der indeholder rutineprægede arbejdsopgaver og 

automatisering vha. af software robotteknologi.

Chatbot til understøttelse af bedre indgang til kommunen
• Formål: Skabe en mere brugervenlig indgang til kommunen, som også er tilgængelig udenfor kommunens 

almindelige åbningstider. Ligeledes potentiale for effektivisering af arbejdsgange.
• Udfordring: Enkelte serviceområder indenfor pas og folkeregistret bliver understøttet af chatbot teknologi, men der 

kan være andre områder, hvor en chatbot kan bidrage til bedre borgerservice.
• Fremgangsmåde: Identificering af borgerrettede områder, hvor chatbot-teknologi kan implementeres. Analyse af 

muligheder for udvidelse af eksisterende chatbot-teknologi.

”Varme hænder”-applikationer til smartphones
• Formål: Apps kan anvendes når borgeren har behov for hjælp, og ikke først når kommunen har tid.
• Udfordring: Udsatte borgere kan pludselig befinde sig i svære situationer, hvor der kan være behov for en livline. 
• Fremgangsmåde: Afsøgning og anskaffelse af velfærds-apps på markedet, som kan bidrage til den kommunale 

service overfor udsatte borgere.

13

4 2 2 6-12 mdr.
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Nye teknologiske muligheder

9 Visualisering af træningsvejledning med VR eller AR

12 Varme hænder”-applikationer til smartphones

10 VR og AR til udsatte borgere

11
RPA til automatisering af rutineprægede 
arbejdsgange

Løsninger i prioriteret rækkefølge
Overskrifterne på digitaliseringsmulighederne fremgår til højre, og i figuren nedenfor er fremstillet 
et overblik over Deloittes vurdering af, hvilken effekt digitaliseringsmulighederne vil have på 
parametrene borgerfokus, effektivisering og digitale kompetencer. Samtidig er der givet en 
indikation på, hvor lang tid implementeringen af de prioriterede initiativer vil tage. De udvalgte 
parametre er identificeret på digitaliseringsworkshoppen den 8. maj.

Parametrene borgerfokus, effektivisering og digitale kompetencer er givet en score på 1-5. 
Parameteret tidshorisont er afspejlet i boblernes farver, hvilket er uddybet i boksen i nederste 
højre hjørne.

Figurforklaring

X-akse: Større borgerfokus
Y-akse: Effektiviserings-
potentiale
Størrelse: Udvikling af digitale 
kompetencer

Farve: Tidshorisont

Mere end 12 mdr.

6-12 mdr.

3-6 mdr.

Mere end 12 mdr.

6-12 mdr.

3-6 mdr.

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

#13

E
ff

e
k
ti

v
is

e
r
in

g

#11

#9 #12

#10

13
Chatbot til understøttelse af bedre indgang til 
kommunen
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Optimering og reimplementering

Digitaliseringsmuligheder

14

15

Borgerfokus
(1-5)

Digitale 
kompetencer

(1-5)
Effektivisering

(1-5)
Varighed

(3-6, 6-12, 12+)

3 1 2 6-12 mdr.

3 3 3 6-12 mdr.

16

2 2 2 6-12 mdr.

17

4 3 3 6-12 mdr.

Optimeret telefonisystem
• Formål: Optimering af telefoniløsningen så den i højere grad afspejler forretningens behov ift. ledelsesinformation 

og tekniske aspekter.
• Udfordring: Det eksisterende telefonsystem giver udfordringer i det daglige arbejde ude i centeret, fx manglende 

overblik over opkaldende; et viderestillet opkald kan ikke trækkes tilbage el.lign.
• Fremgangsmåde: Foretag GAP-analyse mellem forretningsbehov og nuværende telefoniløsning. På baggrund af 

GAP-analysen kan det vurderes, som der skal ske udskiftning eller optimering af systemet.

Fuld implementering af ‘Giv et praj’ applikation
• Formål: Med en større grad af implementering forventes det, at appen kan understøtte løsningen af flere opgaver 

også udenfor Center for Ejendomme.
• Udfordring: Den nuværende applikation ‘Giv et praj’ har funktioner, som endnu ikke er implementeret udenfor 

Center for Ejendomme, og løsningen udnyttes derfor ikke fuldt ud. 
• Fremgangsmåde: Afdæk uudnyttede funktioner i appen og igangsæt plan for implementering af disse på tværs af 

kommunens centre.

Reimplementering af allerede eksisterende teknologiske løsninger
• Formål: Aktivering af de teknologiske løsninger, som kommunen allerede er i besiddelse af, men ikke anvender eller 

som ikke bliver fuldt ud udnyttet.
• Udfordring: Faxe Kommune er i besiddelse af flere teknologier, som ikke fuldt ud udnyttes på nuværende tidspunkt. 

Dette omfatter bl.a. sensormadrasser, telemedicin, beam telepresence og robotter på børneområdet.
• Fremgangsmåde: Identificer de teknologiske løsninger, som kommunen ikke anvender på nuværende tidspunkt og 

afdæk, barrierer for at de ikke benyttes. Igangsæt derefter hvor relevant indsats for at få kommunens medarbejdere 
til at anvende teknologierne.

Effektiviseret anvendelse af ESDH-system
• Formål: Bedre sags- og dokumenthåndtering hvor dobbeltarbejde og manuelle arbejdsgange (fx på grund af 

governance eller manglende integrationer mellem systemer) reduceres.
• Udfordring: Det opleves, at SBSYS er implementeret til at understøtte nogle arbejdsgange, men flere funktioner i 

systemet kan anvendes og bringe yderligere værdi. Der mangler governance, træning ift. hvordan systemet skal 
anvendes samt supportmuligheder.

• Fremgangsmåde: Klarlæg hvilke arbejdsgange, hvor SBSYS giver anledning til udfordringer eller ikke anvendes på 
en hensigtsmæssig måde og undersøg hvilke barrierer, der skal fjernes for at skabe en mere effektiv håndtering af 
sager og dokumenter.
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Optimering og reimplementering

14 Optimeret telefonisystem

17 Fuld implementering af ‘Giv et praj’ applikation

15 Effektiviseret anvendelse af ESDH-system

16
Fuld implementering af ‘Giv et praj’ applikation

Løsninger i prioriteret rækkefølge
Overskrifterne på digitaliseringsmulighederne fremgår til højre, og i figuren nedenfor er fremstillet 
et overblik over Deloittes vurdering af, hvilken effekt digitaliseringsmulighederne vil have på 
parametrene borgerfokus, effektivisering og digitale kompetencer. Samtidig er der givet en 
indikation på, hvor lang tid implementeringen af de prioriterede initiativer vil tage. De udvalgte 
parametre er identificeret på digitaliseringsworkshoppen den 8. maj.

Parametrene borgerfokus, effektivisering og digitale kompetencer er givet en score på 1-5. 
Parameteret tidshorisont er afspejlet i boblernes farver, hvilket er uddybet i boksen i nederste 
højre hjørne.

Figurforklaring

X-akse: Større borgerfokus
Y-akse: Effektiviserings-
potentiale
Størrelse: Udvikling af digitale 
kompetencer

Farve: Tidshorisont

Mere end 12 mdr.

6-12 mdr.

3-6 mdr.

Mere end 12 mdr.

6-12 mdr.

3-6 mdr.
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Bilag B
Prioriteret portefølje af 

digitaliseringsmuligheder
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Præsentation af digitaliseringsmulighederne i prioriteret rækkefølge

1. Prioriteter 2. Prioriteter 3. Prioriteter Boblere

1 Bedre integration mellem systemer

2 Bedre ledelsesinformation via KOMLIS

15 Effektiviseret anvendelse af ESDH-system

3 Digitalisering af økonomistyring

12
Chatbot til understøttelse af 

bedre indgang til kommunen

11
RPA til automatisering af 

rutineprægede arbejdsgange

4 Digitalisering af dagtilbudsområdet

5
Ny samarbejdsmodel mellem fagcentre 

og IT-afdeling

Fast projektmodel for digitalisering7

14 Optimeret telefonisystem

6
Læringsakademi til digitaliserings-

kompetencer 

8
Overblik over kommunens og centrenes 

planlagte roadmap for nye initiativer

9
Visualisering af træningsvejledning med 

VR eller AR

10 VR og AR til udsatte borgere

13
”Varme hænder”-applikationer til

smartphones

16
Fuld implementering af ‘Giv et praj’ 

applikation

17
Reimplementering af allerede 

eksisterende teknologiske løsninger
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Bilag C
Teknologi cases
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Oversigt over teknologier

Blockchain

Lav modenhed Høj modenhed

System som kan godkende transaktioner uden, at 
der er en central enhed. 

Cloud

Lav modenhed Høj modenhed

Ydelser placeret online og ikke lokalt.

Fysiske robotter og droner

Lav modenhed Høj modenhed

Fysiske robotter der på egen hånd kan varetage 
forskellige aktiviteter og fjernstyret minihelikopter.

Big Data

Lav modenhed Høj modenhed

Indsamling, opbevaring, analyse, processering og 
fortolkning af store mængder data.

Kunstig intelligens

Lav modenhed Høj modenhed

Computerbaserede algoritmer, der anvender data 
til at forstå mønstre i data.

RPA

Lav modenhed Høj modenhed

Automatisering af processer gennem 
computerbaseret programmering.

Chatbot

Lav modenhed Høj modenhed

Digitale assistenter, der kan anvendes til at besvare 
henvendelser

Applikationer

Lav modenhed Høj modenhed

Software specielt designet til at udføre en funktion 
på en computer, smartphone el.lign. 

VR & AR

Lav modenhed Høj modenhed

Computer-genererede simuleringer, der integrerer 
den virkelige verden (AR) eller en skaber en ny (VR). 

Fælleskommunal infrastruktur

Lav modenhed Høj modenhed

Sammenhængende tekniske systemer etableret af 
KOMBIT

Internet of Things (IoT)

Lav modenhed Høj modenhed

Ting, der er forbundet digitalt i et netværk. 



16

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) dækker over ting, der er forbundet digitalt i et netværk. Et ofte anvendt 
eksempel på IoT er sensorer, der indsamler data, udsender meddelelser, hvis ”tingen” befinder sig i 
en bestemt tilstand, eller sørger for at justere ”tingens” tilstand til situationen. IoT baserer sig med 
andre ord på indsamling af data, der kan bruges som beslutningsgrundlag eller automatisk fører 
til en handling – fx automatisk tilkaldelse af hjemmepleje, hvis en ældre borger falder.

Udbredelse af IoT giver kommunen mulighed for at følge med i realtid, uden at der er en 
medarbejder allokeret til denne opgave. Dette rummer både muligheder i forhold til effektivisering
og bedre service. Fx kan det ved hjælp af sensorer sikres, at en ydelse kun er aktiv, når der er 
personer i nærheden. Derudover kan sensorer måle, bevægelser i den trafikale infrastruktur og 
derigennem registrere, hvor der først bliver brug for renovering af vejanlæg.

Hjørring Kommune
Kommunen har i samarbejde 
med private aktører udviklet 
en smart ble, der kan 
fortælle, hvornår den skal 
skiftes. 

Vallensbæk Kommune
Kommunen arbejder med at sensorer indenfor vej, park og 
anlæg opsamler informationer indenfor renovation, 
belysning, klimasikring og trafikafvikling. Derudover måler 
kommunen data om luftfugtighed, temperatur og CO2-
indhold i kommunens klasseværelser for at forbedre det 
fysiske indeklima for eleverne.

Beskrivelse

Perspektiv for Faxe Kommune

Lav
modenhed

Høj 
modenhed
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Fysiske robotter og 
droner

Fysiske robotter er robotter i traditionel forstand, der - gennem programmering - på egen hånd kan 
varetage forskellige aktiviteter.  De fysiske robotter anvendes primært til at erstatte menneskelig 
opgavevaretagelse gennem interaktion med et kontrolleret fysisk miljø.
En drone er en form for fjernstyret minihelikopter. Droner bruges ofte sammen med et kamera til 
optagelse og fotografering af lokationer, der er svært tilgængelige.

De mest simple fysiske robotter kan effektivisere og afhjælpe kommunens medarbejdere i 
løsningen af en række simple, manuelle opgaver (fx støvsugerrobotter). Humanoide robotter 
anvendes til at supplere den menneskelige kontakt med borgere såsom borgere med diagnoser, der 
kræver en særlig opmærksomhed. Droner er særligt relevante til dokumentation fx indenfor 
vedligeholdelse af infrastruktur.

Norddjurs Kommune
Kommunen anvender droner 
til inspektion af bygningers 
tilstand, tilsyn på vejnettet, 
naturtilsyn, vandløbstilsyn 
el.lign.

Frederikshavn Kommune
Kommunen har gennemført et forsøg med 
kommunikationsrobotter, der agerer som stedfortrædere for 
langtidssyge elever. Eleven kan på denne måde følge med i 
undervisningen via et webkamera, og eleven kan styre sin 
robot rundt i klasselokalet.

Beskrivelse

Perspektiv for Faxe Kommune

Lav
modenhed

Høj 
modenhed
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Big data

Big data dækker over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af store 
mængder data. Ofte har organisationer allerede disse data naturligt til rådighed gennem forskellige 
digitaliseringsprocesser, interaktioner med brugere og arkiveringsprocesser. 
Data kan anvendes til at identificere mønstre i adfærd, der ellers ikke er tydelige, og kan hjælpe os 
med at forudsige adfærdsmønstre.

Selve datagrundlaget for at anvende big data er til stede i de fleste kommuner. Det handler i høj 
grad om at identificere de specifikke data, der er relevante at analysere. I forhold til big data er det 
relevant systematisk at samkøre data fra forskellige registre på tværs af forvaltninger for at skabe 
helhedsorienterede indsatser og identificere mønstre, der kan forklare de kommunale indsatsers 
kontekst samt effekter.

Aabenraa Kommune
Kommunen har i samarbejde 
med KMD og VIVE udarbejdet en 
datamodel, der dataunderstøtter 
kommunens behandling af sager 
på tværs af forvaltninger.

Køge Kommune
Data fra nationale tests, trivselsmålinger, elevernes 
arbejde i digitale læremidler, læringsplatforme og 
Danmarks Statistik bliver sammenkørt i en ny it-
platform, der skal sikre dataunderstøttet skoleudvikling 
i Køge og udpege årsager til mistrivsel blandt elever.

Beskrivelse

Perspektiv for Faxe Kommune

Lav
modenhed

Høj 
modenhed



19

Cloud

Cloud computing dækker over ydelser, hvor du får leveret software, servere, lagerplads eller 
tjenesteydelser via internettet.  Ydelsen er med andre ord ikke placeret lokalt, men online. Cloud-
løsninger er ofte mere fleksible end andre løsninger, da der kun betales for den kapacitet, som der 
er behov for. Kapaciteten kan enkelt justeres op og ned, da kapaciteten ikke er afhængig af fysiske 
installationer i den pågældende organisation.

Cloud kan særligt anvendes af danske kommuner til anskaffelse af servere og datalagring.  Den 
primære fordel ved cloud er, at kommunen ikke skal afholde udgifter til fysisk placering af 
servere. Cloud-teknologi - særligt for offentlige myndigheder - rummer dog en række 
datasikkerhedsmæssige overvejelser, da kommunens data gennem cloud ikke vil være direkte 
administreret af kommunen selv, men af en ekstern leverandør. 

Greve Kommune
Kommunen har valgt at flytte 
deres on-premise servere ud i 
Azure (Microsoft cloud-service) 
inklusiv de applikationer, der ikke 
indeholder personfølsomme data.

Syddjurs Kommune
Kommunen har opbygget et cloudbaseret datacenter 
til kommunens 200 produktionsservere med 
tilhørende storage og back-up. Kommunens 
internetforbindelser og firewalls administreres 
ligeledes af en ekstern leverandør.

Beskrivelse

Perspektiv for Faxe Kommune

Lav
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Høj 
modenhed
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Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er computerbaserede algoritmer, der blandt andet anvender data til at skabe 
rationaler, lære og forstå mønstre i data. Teknologier baseret på kunstig intelligens justerer deres 
adfærd alt efter, hvilke data de bliver fodret med og lærer sig selv at agere rationelt. Ofte bidrager 
kunstig intelligens til at opbygge et system, som kan foretage en vurdering eller handling på 
baggrund af mønstre i data.

Kunstig intelligens kan anvendes til at spore mønstre i sagsbehandlingen. Fx kan en algoritme 
hjælpe sagsbehandler og en jobsøgende borger til at finde fællestræk mellem andre sagsforløb og 
den pågældende borgers sag, og på den baggrund foreslå relevante tilbud såsom praktik, uddannelse 
el.lign., der har vist sig succesfulde i lignende forløb. Derudover kan kunstig intelligens anvendes til 
at forudsige kommende fejl.

Københavns Kommune
Copenhagen Healttech Cluster og DTU

Forskningsprojekt der har til formål 
at undersøge, om kommunale 
sundhedsdata kan anvendes som 
metode til tidlig opsporing af 
forebyggelige indlæggelser.

Syddjurs Kommune
Kommunen har igangsat et projekt ved navn 
EcoKnow, som har til formål at lette 
sagsbehandlingens komplekse områder gennem 
automatisk sortering af materiale og beslutningsstøtte 
til sagsbehandleren.

Beskrivelse

Perspektiv for Faxe Kommune
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Høj 
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RPA: Softwarerobotter 
og automatisering

Softwarerobotter er ikke fysiske robotter, men er automatisering af processer gennem 
computerbaseret programmering. 
Denne form for robotteknologi anvendes til automatisering af forholdsvist standardiserede 
arbejdsopgaver. På baggrund af det input, som softwarerobotten fodres med, er robotten 
programmeret til at vide, hvad den skal foretage sig med dette input og løser på denne måde den 
pågældende, rutinebaserede opgave.

Mange kommuner anvender allerede RPA i deres administrative processer. Som nævnt er teknologien 
særlig relevant at implementere i forbindelse med løsning af rutineprægede, administrative 
opgaver, der ikke kræver særlige skønsvurderinger. Gennem RPA indsamles ligeledes en række 
systematiske data, der ikke ville blive indsamlet naturligt i en manuel sagsbehandling. Disse data kan 
anvendes i beslutningsgrundlag.

Horsens Kommune
Kommunen har arbejdet med 
digitalisering af udbetaling af 
engangsydelser til plejefamilier. 
Plejefamilier anvender webformular 
og får automatisk udbetalt beløb. 

OS2autoproces 
OS2autoproces er en tværkommunal løsning til deling 
af automatiseringsegnede processer. Løsningen giver 
kommuner på tværs af landet inspiration til, hvilke 
konkrete arbejdsgange, der kan være relevante at 
automatisere.

Beskrivelse

Perspektiv for Faxe Kommune
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Chatbot

Chatbots kan bedst beskrives som digitale assistenter, der kan anvendes til at besvare 
henvendelser fra eksterne og interne i organisationen. Chatbotten fungerer gennem et 
computerprogram, som automatisk kan opretholde en dialog ved hjælp af de inputs, som brugeren 
giver den. Chatbots anvendes især indenfor kunde- og borgerservice.

Flere og flere kommuner tager chatbotteknologien til sig. Indtil videre er chatbots mest set i 
forbindelse med besvarelse af henvendelser i borgerservice. Fordelen ved chatbots er, at de kan 
være tilgængelige døgnet rundt, og at borgere derfor har en mere fleksibel adgang til kommunale 
informationer. Derudover kan chatbots anvendes i et effektiviseringsøjemed ved at automatisere 
besvarelse af henvendelser fra borgere.

Roskilde Kommune
Kommunen har implementeret 
chatbotten Kiri, der besvarer 
borgeres henvendelser og 
spørgsmål gennem et samtaleflow.

Syddjurs Kommune 
Kommunen har implementeret en chatbot i deres 
service desk. Chatbotten skal automatisere en række 
rutineprægede henvendelser fra borgerne, så it-
afdelingen får frigivet mere tid til at løse de 
komplicerede supportopgaver.

Beskrivelse

Perspektiv for Faxe Kommune

Lav
modenhed

Høj 
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Applikationer

En app er en betegnelse for software specielt designet til at udføre en funktion på en computer, 
smartphone, tablet el.lign. 
De fleste kender særligt apps fra deres telefoner, hvor apps downloades gennem forskellige 
udbyderes portaler. Disse portaler er åbne for, at fx kommuner distribuerer deres apps.

Applikationer er en relativ moden teknologi, som de fleste privatpersoner også har kendskab til. 
Kommuner kan særligt anvende apps til hurtig og billig dataindsamling. Fx anvender mange 
kommuner apps til at understøtte crowdsourcing, hvor borgerne indrapporterer til kommunen 
gennem appen. En anden form for informationsindsamling gennem apps er ideportaler, hvor borgere 
kan opliste deres forslag til bedre kommunal service. 

Giv et praj
Flere kommuner anvender appen Giv et 
praj indenfor teknik- og miljøområdet. 
Appen baserer sig på crowdsourcing, 
hvor borgere har mulighed for at 
indrapportere huller i veje, ødelagte 
skilte el.lign. til kommunen.

Københavns Kommune
Appen Greencatch hjælper trafikanter til at ramme 
det grønne lys i lyskryds. Appen informerer 
trafikanten om den optimale hastighed for at komme 
hurtigt gennem trafikken og dermed mindske 
forurening ved acceleration og opbremsning.

Beskrivelse

Perspektiv for Faxe Kommune
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modenhed
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Virtual reality og 
augmented reality

Virtual reality (VR) er en teknologi, hvor brugeren ved hjælp af en elektronisk brille føres ind i et 
digitalt univers. Universet kan både være programmeret eller realistisk. Formålet med VR er at få os 
til at føle, at vi er et andet sted, end vi fysisk er.
Augmented reality (AR) er et digitalt lag oven på virkeligheden, som opnås gennem et display. Med 
andre ord kombineres den virtuelle og fysiske verden.

VR og AR er relativt uudforskede teknologier i en offentlig sammenhæng.  VR er særligt relevant 
indenfor uddannelse, ældrepleje og sundhed, da VR handler om tilstedeværelse og empati. VR er 
ligeledes relevant at anvende i træningssituationer, hvor man vil teste en ny praksis i et fiktivt 
rum.  AR kan anvendes i forbindelse med vej, park og anlæg, hvor digitale informationer kan 
supplere den observerede fysiske virkelighed. 

Teknologisk institut
Virtuel Velfærdsteknologi i 
Anvendelse er en VR platform, 
der lærer plejepersonale i 
landets kommuner at anvende 
velfærdsteknologiske løsninger 
i en virtuel verden.

Horsens Kommune
Kommunen har udført forsøg, hvor stærkt fysisk 
handicappede borgere gennem VR-briller fik adgang 
til oplevelser, som de ellers var udelukket fra at 
deltage i. På sigt skal ordningen udbredes til at 
omfatte konsultationer med eksempelvis læger og 
psykologer.

Beskrivelse
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Lav
modenhed

Høj 
modenhed



25

Blockchain

Blockchain er det, der kaldes et distribueret ledgersystem. Det vil sige, at brugerne indenfor dette 
system kan godkende transaktioner uden, at der er en central enhed, der også skal godkende 
transaktionerne. Med andre ord gør blockchainteknologien det muligt at eliminere 
besværliggørende mellemled.
Blockchain gør det ligeledes muligt at skabe digitale identiteter, der ikke kan kopieres, og 
blockchain kan dermed bidrage til at øge den digitale sikkerhed.

Blockchain er den umiddelbart mest umodne teknologi af de præsenterede teknologier. Det er 
særligt i relation til styrkelse af datasikkerhed, at blockchain kan vise sig relevant. Dette kan fx 
ske gennem en fælles tillidsbase, med en log, der ikke kan ændres, eller med betingede aftaler, som 
kun kan ændres, hvis specifikke betingelser er opfyldt eller ved signatur fra flere aktører.

Teknologisk institut
Kommunen har i samarbejde med KL og Kombit iværksat et pilotprojekt, der har til formål at 
afsøge potentialer for blockchain i den kommunale administration. Forsøget fokuserer på 
socialområdet og går konkret ud på at validere kontrakter med opholdssteder og 
døgninstitutioner.

Beskrivelse
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Fælleskommunal infra-
struktur og borgerblik

Den fælleskommunale infrastruktur er en række sammenhængende tekniske systemer etableret 
af KOMBIT med baggrund i monopolbruddet. Infrastrukturen er obligatorisk for kommuner.

Infrastrukturen udstiller data fra fx SKAT, CPR og fagsystemer, så kommunerne, ATP og 
kommunernes it-leverandører kan anvende data, fx årsopgørelser, bopæl og ydelser i deres fælles og 
lokale it-løsninger. 

Infrastrukturen giver billigere og bedre adgang til data og funktionalitet, der kan genbruges bredt i 
kommunens mange forskellige it-løsninger, så der kan skabes sammenhæng på tværs på en nem, 
sikker og standardiseret måde. Dette kan udnyttes til at berige eksisterende it-løsninger med data.

Infrastrukturen er bl.a. også grundlaget for Borgerblik, som er et nyt servicetilbud fra KOMBIT til 
borgere om at få vist et digitalt overblik på borger.dk over deres sager og ydelser hos kommunen.

Esbjerg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Favrskov og Vejle Kommune
Kommunerne har i samarbejde med KOMBIT gennemført et pilotprojekt med det formål at afprøve 
Borgerblik. Evalueringen var positiv. På en periode på tre måneder, har der været ca. 85.000 
besøg, og borgerne vurderer, at de får et bedre overblik over sager og ydelser, og at løsningen 
opleves som letforståelig.

Beskrivelse
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Bilag D
Modenhedsvurdering af Faxe Kommunes 

infrastruktur



28

Metode for dataindsamling

Modenhedsvurdering af infrastruktur
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Dataindsamling

Interviewene er gennemført semistruktureret med udgangspunkt i en 
interviewguide, der afdækker følgende aspekter af Faxe Kommunes IT-
infrastruktur:

• Netværk

• IT Service Desk

• End User Computing

• Data Centre

• Security

• Infrastrukturstyring

Interviews

Som led i afdækningen af modenheden af Faxe Kommunes IT-infrastruktur har vi gennemført fokusgruppe- og individuelle interviews med medarbejdere i Faxe Kommunes 
IT-afdeling. Nedenfor er de konkrete interviewpersoner angivet.

Medarbejder Interviewform

Leder af IT-afdeling Fokusgruppe

Netværksmedarbejder Fokusgruppe og individuelt

Servicedeskmedarbejder Fokusgruppe

Telefoni-/servicedeskmedarbejder Fokusgruppe og individuelt

Servermedarbejder Individuelt

Digitaliseringskonsulent Individuelt

Datakvalitet

I forbindelse med interviewene har Deloitte indsamlet skriftlig dokumentation samt statistik vedrørende Faxe Kommunes IT-infrastruktur som et supplement til 
interviewdataene. For at højne datakvaliteten yderligere er infrastrukturvurderingerne blevet sendt til review blandt interviewpersonerne. Reviewet har alene haft til formål 
at kontrollere den faktuelle korrekthed af materialet. Interviewpersonerne har med andre ord ikke haft mulighed for at kommentere på de dele af materialet, der har en 
vurderende karakter. 

I læsningen af denne vurderingen af IT-infrastrukturen skal der tages forbehold for, at dette er en indledende vurdering af Faxe Kommunes IT-infrastruktur. Dette giver sig 
udslag i, at vurderingen alene baserer sig på de pågældende interviewpersoners opfattelse af IT-infrastrukturen. Interviewpersonerne afspejler alene udbudssiden af IT-
løsninger i Faxe Kommune, da det indenfor projektets rammer ikke har været muligt at interviewe brugerne af Faxe Kommunes IT-løsninger. Deloitte har derfor ikke haft 
mulighed for at afprøve vurderingens konklusioner blandt brugerne af Faxe Kommunes infrastruktur.
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Resultat af dataindsamlingen

Modenhedsvurdering af infrastruktur
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Vurdering af infrastrukturens modenhed - Tværgående observationer

Baseret på dataindsamlingen, vurderes den eksisterende infrastruktur i Faxe Kommune til at være driftsstabil og struktureret således at 
nye teknologier kan håndteres og understøttes. IT-afdelingen består af engagerede og kompetente IT-medarbejdere, som grundet 
begrænset bemanding prioriterer driften. Der er begrænset kapacitet til at fokusere på at optimere performance, drive 
udviklingsprojekter for forretningen eller etablere og synliggøre processer i IT. 

Stabil infrastruktur 
med fokus på drift

Der er et signifikant behov for at øge fokus på samarbejdet mellem IT og forretningen ved blandt andet at sikre gennemsigtighed 
omkring IT’s ydelser ud mod forretningen, etablere og synliggøre arbejdsgange og finansieringsmodeller samt fastlægge og 
kommunikere hvilket serviceniveau forretningen kan forvente. Dette kan blandt andet løses med en fast dialog med centrene samt med 
et form for Advisory Board med forretningsrepræsentanter, hvor der drøftes behov og løsninger, prioriteter, SLA-mål og oplevet 
performance.

Der er generelt en one-man-deep udfordring indenfor mange af IT’s arbejdsområder, hvilket betyder, at arbejdsområder typisk dækkes 
af en eller to medarbejdere, som har den nødvendige viden og kendskab til arbejdsgangene. I nogle tilfælde kan one-man-deep
udfordringen skabe lange ventetider for brugere fx ved en simpel forespørgsel, hvis den pågældende IT-medarbejder ikke er 
tilgængelig. Derudover kan IT-driften potentielt blive lammet i længere perioder, hvis en større del af ITs medarbejdere er 
utilgængelige. 
For at imødekomme denne udfordring vurderes det, at der skal etableres en organisationsmodel, som understøtter systematisk 
videndeling mellem IT-medarbejdere for at sikre, at en videnstung medarbejder kan erstattes uden, at det påvirker driften og 
brugeroplevelsen af IT. Derudover vil en robust bemandingsplan sikre, at driften kan fortsætte uden større udfald i tilfælde af nedbrud 
eller andre hændelser. Dette kan blandt andet løses ved at etablere peer-teams baseret på samarbejder mellem nabokommunerne.

Niveauet af IT-afdelingens samarbejde med andre kommuner er begrænset, og det bør derfor undersøges, hvilke formelle 
medlemskaber af tværkommunale foreninger som kan tilføje værdi til Faxe Kommune. Tværkommunale foreninger giver kommunen 
mulighed for at høste forskellige gevinster gennem samarbejder, herunder at dele erfaringer og ressourcer, gennemføre fælles 
anskaffelser (udbud) og koordinere leverandørstyring. 

Samarbejde mellem 
IT og forretning

Vidensdeling på tværs 
af kommuner

One-man-deep i IT

På baggrund af den indledende undersøgelse er der identificeret tværgående emner, der bør adresseres 
særskilt for at fastlægge ambitionsniveau og handlemuligheder
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1.1

1.3

1.2

Fuld dækning ved alle institutioner
• Optimerer brugeroplevelse 
• Mulighed for at implementere nye teknologier, som kræver 

adgang til internettet 24/7

• Rådhuset fungerer som knudepunkt med en tilknyttet core netværk switch. Fra Rådhuset og ud til hoved- og underkrydsfelter hos 
institutionerne er der lagt fiberkabler. Fra underkrydsfelterne og ud til arbejdspladser, pc’er, printere o.lign. er der kobberkabler. 

• Kabler ude på skoler blev lagt i 90’erne og er løbende blevet udskiftet, hvoraf de fleste i dag er Cat6A eller 7.

• Netværkets dækningsevne varierer fra institution til institution afhængig af centrets beslutning. Der er p.t. fuld dækning ved 
Administrationsbygningen, Seminariet, Folkeskole, Plejecentre samt Daginstitutioner. Derudover er efter ønske fra centrene delvis 
dækning ved Sundhedscenteret, Plejehjem for borgere med særlige behov, Handicapinstitutioner samt Park og Vej. 

• Stabiliteten af netværket anses for er være god og kun et begrænset antal sager hos Service Desk omhandler 
Netværksudfordringer. Ved at kontakte leverandøren kan hastigheden af netværket justeres op inden for relativt kort tid. 

• Der er udarbejdet SLAs med Nianet, men der følges ikke op på eventuelle overtrædelser.

• Faxe Kommune har udviklet eget telefonsystem baseret på open software (Asterisk) og der er etableret et samarbejde med 
Guldborgsund og Roskilde Kommune omkring denne software.

• En del incident omhandlende telefoninetværket, skyldes manglende muligheder for, at brugerne selv kan foretage opsætning i 
systemet, fx kan brugerne ikke selv tilknytte en telefonsvarer, og der skal IT assistance til, når en bruger skal benytte telefonen 
første gang på en pc. Derudover modtager IT en stor del incidents omhandlende telefoninetværket, der anslås at skyldes brugerfejl 
(manglende forståelse for systemet).

• Videokonference kører over Medicon og kan i nogle tilfælde køre sløvt og med hakkede billeder.

Vurdering

Netværket i Faxe Kommune lever op til de driftskrav der stilles fra forretningen. Der opleves ikke mange sager omhandlende dårligt 
netværk, og der er et tilfredsstillende dokumentation af arbejdsgange som fx regler ved arbejde i krydsfelter og kabling samt
dokumentation af eksistere udstyr. Derudover er strukturen i netværket opbygget således at det er i stand til at understøtte nye
komponenter til netværket som fx nye IoT løsninger, da der blandt andet er en velovervejet IP-Plan, som netop tillader dette. 
En række netværkskomponenter er af ældre stand og nærmer sig ‘End-of-Life’ og vil derfor ikke kunne supporteres længere. Kommunen 
vil være nødsaget til at udskifte disse komponenter for at sikre stabil drift at netværket. Ligeledes kan komponenter inden for 
telefoniområdet optimeres, herunder Medicon. 
For at øge modenheden af netværket i Faxe Kommunen er det nødvendigt at kigge på processer som fx leverandøropfølgning af SLA samt 
mere proaktiv tilgang til at forudse begrænsninger i netværket, så situationer som fx at 240 nye videoovervågningskameraer belaster 
serverne, undgås. 
Derudover vurderes det, at der er mange muligheder inden for voice netværket, som kan effektiveres ved at udforske nye teknologier, 
som fx talegenkendelse hos sagsbehandlerne.  

1 2 3 4 5

Uncontrolled Optimized

Nuværende modenhed

Definer proces for overvågning og opfølgning af SLAs
• Sikrer leverandørens overholdelse af aftale 
• Mulighed for at identificere områder der kan optimeres

Udforsk teknologiske muligheder med eksisterende 
telefonisystem
• Udnyttelse af nye teknologier
• Effektivisering af arbejdsgange 

1.5
Optimer videokonference-tool
• Bedre brugeroplevelse 
• Relativt hurtigt initiativ af indfri

1.4
Udskiftning af netværksudstyr (netværksskabe, switche, 
accesspoint og wirelesss controller) 
• Bedre brugeroplevelse 
• Sikrer at der anvendes supportet udstyr i infrastrukturen
• Sikrer at nye og eksisterende teknologier understøttes af 

netværket

Observationer Initiativer og afledt værdi

1. Network

Fokusområder: 

• Indledende forståelse af netværk-setup
• Udbredelse og stabilitet af netværket
• Netværkets robusthed til at understøtte øget trafikmængde fra nye teknologier
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2.1

2.3

2.2

Definer og dokumenter arbejdsgange og processer for hhv. 
Incidents, Changes og service Requests
• Sikre ensartede arbejdsgange, som for eksempel kategorisering 

af sager, bl.a. mhp. bedre data til opfølgning
• Effektivisering af Service Desk, så alle følger samme 

procedurer mhp. en bedre udnyttelse af tilgængelige ressourcer
• Mere smidig on-boarding af nye ansatte i Service Desk

• IT Service Desk afdelingen består af 4,5 medarbejder (0,5 består af medarbejdere, som træder ind ved behov).

• Der er hovedsageligt tre indgangskanaler til Service Desk; via portal, via telefon eller ved personlig henvendelse.  

• Når en bruger indmelder en incident, bliver sagen kategoriseret af Service Desk og allokeret til anden afdeling, hvis relevant.

• Alle sager (Incidents, Changes og Service Requests) registreres i Help Desk systemet Nilex. Sager, som løses hurtigt over telefonen og 
ikke behøves at sendes videre til 2. level (systemgrupper), bliver ikke registreret i Nilex. 

• Der er tilknyttet en systemansvarlig fra IT til hver leverandør, som har ansvaret for at formilde kontakten til leverandøren i det tilfælde 
at en sag kræver dette. Antallet af systemansvarlige består oftest af 1-2 medarbejdere pr. leverandør. 

• Changes bliver drøftet i en fastsat arbejdsgruppe beståede af medarbejdere i IT én gang om ugen med henblik på at identificere risici 
og planlægge kommende changes.

• Processer for håndtering af sager og arbejdsgange i Service Desk er ikke beskrevet eller dokumenteret. 

• Der eksisterer ikke et servicekatalog for Service Requests, dog er udvalget af mobiltelefoner begrænset. Alle Service Requests
håndteres af Service Desk, som allokerer sagen manuelt videre til den ansvarlige for at håndterer forespørgslen. Et eksempel er ved 
bestilling af en mobiltelefon, hvor Service Desk manuelt sender en elektronisk blanket videre til TDC.

• Der er ikke defineret interne KPI af Service Desk performance. Der er igangsat opfølgning af indkommende sager via telefon, men det 
sker endnu ikke efter en fastlagt proces og foretages derfor ad-hoc. 

• Antallet af sager i Service Desk er støt stigende, hvilket antages at skyldes mængden af nye medarbejdere i kommunen. 

• Opfølgning på sager sker ikke efter en fast proces.

Vurdering

Det vurderes, at Service Desk prioriterer at holde driften kørende. Det prioriteres ikke at optimere processer. Dette ses blandt andet ved det 
stødt stigende antal sager, som lægger et større naturligt pres på medarbejdere og uden automatising af simple processer, kræves der 
manuelt arbejde for at løse hver sag.
Det vurderes, at der kan effektiviseres en række forhold som fx at dokumentere arbejdsgange og processer, hvilket vil tilsikre en ensartet 
udførelse af arbejdsopgaver på tværs af medarbejdere og en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. I dag foretages 
kategorisering af sager ud fra en subjektiv vurdering, som på længere sigt gør det svært at foretage statistikker. Derudover kan de 
dokumenterede arbejdsgange og processer bidrage til at ansvarsområder som fx at være systemansvarlig kan fordeles på flere medarbejdere.
Derudover er det muligt at øge kvaliteten af Service Desk ved blandt andet at a) have ledelsesmæssig opmærksomhed på den interne
kalibrering af viden, således at brugeroplevelsen er ens uafhængigt hvilken Service Desk medarbejder, som modtager sagen. Medarbejdere i 
Service Desk skal have forudsætningerne for at kunne svare lige ens og hurtigt uden at visiterer sagerne internt. b) fokuserer på at følge op 
konkrete ejere af sager i forbindelse med længerevarende åbne sager for at undgå at der ikke bliver handlet rettidigt samt at kunne opdage 
gentagende typer af sager med henblik på at finde en root cause i stedet for at ud-føre hurtige og kortvarige fixes. En side gevinst af dette er, 
at det også giver mulighed for at udforske adfærdsmønstre hos brug-erne, som der kan handles på, fx når en bruger beder om manuel 
oplåsning af password i stedet for at foretage handlingen selv. 

1 2 3 4 5

Uncontrolled Optimized

Nuværende modenhed

Etabler KPIs for Service Desk og opfølgning af disse
• Øger fokus på forbedring af kvalitet i leveret service til 

brugerne
• Giver mulighed for opfølgning på langvarige sager 
• Gør det muligt at mønstre (gentagende sager) kan blive 

identificeret og dermed de bagvedliggende årsager adresseret 
systematisk

Alle sager registreres i Nilex
• Giver et mere retvisende billede af antallet og kategorisering af 

indkommende sager
• Bidrager til opfølgning af KPIs
• Hurtigt initiativ at implementere

2.4
Udarbejd og implementer servicekatalog og serviceportal
• Hjælper brugerne med at finde alle de informationer, de har 

brug for omkring produkter og services, som Service Desk 
tilbyder.

• Mindsker antallet af sager og dermed arbejdsbyrden hos 
Service Desk 

• Øger graden af automatisering og dermed effektivisering af 
simple processer, fx bestilling af mobiltelefoner

Observationer Initiativer og afledt værdi

2. IT Service Desk

Fokusområder: 

• Håndtering og opfølgning af incidents og changes
• Proces for service requests
• Interne statistikker og KPI’er
• Niveau af automatisering 
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3.1

3.3

3.2

Udskiftning af 2,4 GHz PC’er
• Bedre brugeroplevelse, da 2,4 GHz PC’erne bliver påvirket af 

signaler fra blandt andet bluetooth-løsninger 

• Kommunen råder over 1.100+ pc’ere. Derudover er der indkøbt Chromebooks til alle elever i folkeskolen, fra 0.-10. klasse (2900 stk.). 
Det er kun en begrænset del af medarbejderskaren, der har mobiltelefoner, men medarbejderne har adgang til softtelefoni via deres 
pc’er.

• Hardware er i vid udstrækning dokumenteret. Hardware er registreret med konfiguration, version, operativsystem o.lign. 
Dokumentationen af telefoner er dog ikke opdateret. Der bliver sjældent fuldt op på dokumenteret forældet hardware, så 
dokumentationen anvendes ikke aktivt til proaktivt at udskifte udstyr.

• De ældste pc’er, som kommunen råder over, er indkøbt i 2012. 1100 nye Pc’er blev indkøbt i år 2014 og understøtter kun 2,4 GHz, 
hvilket giver udfordringer i forhold til netværket og internetforbindelsen flere steder i kommunen. Særligt kan bluetooth-løsninger 
blokerer for det trådløse internetsignal til pc’erne. Der er ca. 900-1000 af disse tilbage.

• Der er formuleret en proces for Acitve Directory (AD), hvor ledere anmoder om oprettelse af nye medarbejdere i en brugerportal. AD’et
er synkroniseret med lønsystemet, så tidligere medarbejdere deaktiveres i AD’et, når de slettes i lønsystemet og dermed ikke har 
adgang til systemer og data længere. Derudover ophører en login med at virke, hvis det ikke anvendes over en længere periode.

• Kommunen har supportaftaler med leverandører af pc’er og anden hardware. Der er dog ikke formuleret en SLA-proces, og der bliver
således ikke defineret servicemål for leverandører eller fulgt op på, om leverandørerne lever op til et vist serviceniveau.

• Der bliver ikke fuldt op på forældet hardware, som ikke anvendes længere af brugere og der kan således godt stå ældre PC’er o.lign. 
rundt i Kommunen. 

Vurdering

Der er etableret en tilfredsstillende dokumentation af hardware, som giver overblik over anvendt hardware, konfigurationen af disse og 
hvilken medarbejder hardwaren er udleveret til. Der er dog et efterslæb af mobiltelefoner, som kræver en opstramning af proces for 
udlevering og overdragelse intent mellem brugere, hvilket både gælder brugerne samt IT, som skal følge op på dette. 
Derudover er der potentiale for, at dokumentationen af hardware kan anvendes mere proaktiv til fx at identificere forældet og ubrugt 
hardware ude i institutionerne, som på længere sigt bidrager til et mere retvisende billede at hardwarelandskabet og potentielt kan frigive 
likvide midler. 
Der er etableret en struktureret proces for oprettelse og deaktivering af brugere, som er knyttet til lønsystemet. Der er dog behov for at 
etablere en proces for at deaktiverede brugere slettes permanent fra systemet. 

Etabler proces for opfølgning på forældet EUC
• En ukendt mængde af hardware står ude i kommune og samler 

støv og koster ressourcer.
• Det er ikke proces, som kræver mange midler at etablere, da 

der kan arbejdes videre med den eksisterende registrering af 
hardware. 

• Oprydningen vil give et korrekt overblik over antallet af 
Hardware i Kommunen og samtidig  mulighed for at frigøre 
likvide midler ved fx at få opsagt unødvendige kontrakter med 
leverandører

Proces for formulering og opfølgning på SLA’er
• Sikrer at leverandøren lever op til et fastsat performancemål og 

at IT dermed ikke betaler for meget for en ydelse, som ikke 
opfylder kravene i aftalen

• Giver et godt grundlag for at drøfte ITs performance mellem 
forretningen og IT 

• Mulighed for at identificere områder der kan optimeres

3.4
Fastlæg og udbrede kendskab til politik om fravigelse fra 
standardenheder mellem arbejdsområder
• Der kan være særlige brugergrupper, som har et dagligt behov 

for enheder med særlige specifikationer, fx større 
processorkraft, særlige skærme osv. 

• Politiken for udlevering af et ikke’standard’-enhed skal være 
kendt af alle centre med henblik på at minimere forvirring og 
adfærd der fraviger politikken. 

Observationer Initiativer og afledt værdi

3. End User Computing

Fokusområder: 

• Opgørelse af End User Computing (EUC) i Faxe Kommune
• Dokumentation af EUC
• Proces for brugerrettigheder og Active Directory
• Supportaftaler og Service Level Agreements (SLA) med eksterne leverandører af EUC 

1 2 3 4 5

Uncontrolled Optimized

Nuværende modenhed
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4.1

4.2

Øge graden af automatisering af virtuelle maskiner 
• Der er potentiale for at automatisere rutine baserede 

opgaver 
• Mulighed for at reducere administrationsomkostninger 

forbundet med oprettelse og vedligeholdelse 
• Sikrer at rutine baserede opgaver eksekveres på en

konsistent måde der stemmer overens med kravene i 
organisationen 

• Kommunen har et større datacenter placeret i Haslev. Derudover er der etableret et mindre Data Center i Vordingborg Kommunes 
serverrum i det tilfælde at der sker et nedbryd af datacenteret i Haslev.

• Hovenparten af infrastrukturen er baseret på virtuelle servere. Der er få fysiske servere samt videoservere.

• Der er ikke udarbejdet dybdegående dokumentation af serverne. IP adresser og konfigurationer af servere er beskrevet, men 
dokumentation af hvad de enkelte servere er allokeret til fx specifikke applikationer, databaser eller printere eksisterer ikke.

• Storage i Kommunen er baseret på et Storage Area Network - setup. Det er lavet dokumentation af hvilke servere der er i brug og 
hvilken performancegrad de har. 

• IT arbejder efter et princip om at overskudskapacitet er nødvendig for at være robust imod pludselige behov for øget trafik. Fra et 
licensmæssigt perspektiv er der for mange servere, men fra et driftsmæssigt perspektiv er det nødvendigt for at sikre høj performance. 

• Der bliver løbende ryddet op i serverne, således at ikke anvendte servere bliver slukket. Der findes dog nogle servere, som kun kører 
trafik enkelte gange om året. 

• Graden af automatisering er generelt lav, fx bliver de virtuelle maskiner installeret og styret manuelt.

Vurdering

Data centeret i Faxe Kommune kører stabilt og der stræbes efter at køre med virtuelle servere, hvilket indikerer en hvis modenhed af server 
setup’et. Dog er der manglende dokumentation af serverne, hvilket gør det svært at få et overblik over hvilke applikationer og data der ligger 
på serverne. Det betyder, at det er udfordrende at ressourceallokere til det områder, hvor der er behov og dermed også at udnytte serverne 
optimalt. På længere sigt er det svært at forudsige, hvor der er behov for skalering ved implementering af et nye initiativer, hvilket gør server 
setup’et ufleksibelt. 
Der er begrænset grad af teknisk gæld, da alle servere supporteres, men der er potentiale for at automatisere infrastrukturen ved blandt 
andet at spinne virtuelle servere op samt generering af reporter over performance. 
Hjemtagningen af infrastrukturen har krævet et højt kompetenceniveau hos medarbejdere IT, og det bør overvejes, om der er mulighed for at 
outsource standardløsninger til tredje part og dermed frigive arbejdskraft.  Dette vil betyde at der muligvis kan fokuseres på de kritiske 
komponenter, som kræver bemanding af kompetencestærke medarbejdere. 

Forbedre dokumentationen af servere 
• Dybere dokumentation af servere bidrager til processen 

for opsætning af nye miljøer for applikationer
• Giver et overblik over lokation og funktioner af systemerne der 

kører på serverne
• Derudover giver dokumentation af fx database servere 

indblik i hvilken data der ligger på hvilken server, hvilket 
understøtter vigtige forrentningsprioriteter som fx 
databehandling

Observationer Initiativer og afledt værdi

4. Data Centre

Fokusområder: 

• Indledende forståelse af server og storage setup
• Dokumentation af servere og storage
• Fleksibilitet og stabilitet af infrastrukturen
• Niveauet af anvendelse af Cloud løsninger, hvor det er muligt

1 2 3 4 5

Uncontrolled Optimized

Nuværende modenhed
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5.1

5.3

5.2

Foretag sikkerhedsvurderinger af eksisterende systemer og 
teknologier 
• Efterkommer det eksisterende efterslæb
• Sikrer at alle systemer og leverandører lever op til de samme 

sikkerhedsmæssige krav på tværs af hele infrastrukturen

• Der bliver lavet penetrationstest af infrastrukturen kvartalsvis, hvor der derefter bliver fulgt op på fejl og mangler, som resultatet 
af testen afslører.

• Kommunen blev ramt af et DDOS angreb og har efterfølgende investeret indenfor området således at der via Nianet er beskyttet 
mod lignende angreb. 

• En firewall til Faxe Kommunes infrastruktur blev etableret med fokus på at understøtte det daværende behov. I dag opleves den
daglige administration af firewall’en som værende udfordrende på grund af den eksisterende supportaftale med leverandøren. 
Dette skyldes blandt andet, at den nuværende SLA tillader fem dages responstid i visse tilfælde, hvilket kan give langsommelige 
konfigurationsforandringer. 

• Der er igangsat en rækker initiativer for at øge databeskyttelse i Faxe Kommune. Der er stor fokus på persondataforordningen og 
interne kampagner som fx humor mod hacking. 

• Faxe Kommune har udarbejdet egen databehandleraftale, som afviger fra den generelle aftale fra KL og KOMBIT. 
Databehandleraftalen bliver udfyldt af alle nye og eksisterende Leverandører.

• Der er ved at blive udarbejdet en risikoanalyse for alle institutioner, som også bidrager til at skabe et overblik over anvendte
systemer. 

• Der foretages sikkerhedsvurderinger af nye teknologier og systemer, men der er et efterslæb med de allerede eksisterende 
systemer. Faxe Kommune har 500+ registrerede IT-systemer, hvoraf ca. 200 behandler persondata.

• Der er foretaget en Sikkerhedsprofil GAP Analyse af et eksternt firma, hvor resultat viser, at Faxe Kommune ligger under middel på 
mange parametre. Der er i rapporten identificerede initiativer, som Kommunen kan arbejde videre med. 

Vurdering

Faxe Kommune har før haft et relativt umodent sikkerhedsmiljø, ift. processer, risikovurderinger af leverandører samt generelt IT 
sikkerhed. IT arbejder hårdt på at øge modenheden heraf, og det er lykkedes at få igangsat en række initiativer, men det vurderes at der 
forsat er et efterslæb med at få forankret det ned i det eksisterende tekniske setup, som skal efterkommes for at Sikkerhedsniveauet i 
Kommunen er tilfredsstillende. Dataindsamlingen viser, at dette blandt andet skyldes ressourceknaphed. Kommunen prioriterer derfor i 
særlig grad, at nye komponenter til infrastrukturen afspejler moderne sikkerhedsstandarder, mens mere etablerede aspekter af 
infrastrukturen i lavere grad er sikkerhedsmæssigt understøttet, hvilket afspejler sig i Gap-Analysen som blev fortaget af Faxe 
Kommunens sikkerhedsprofil  .
Derudover har Faxe Kommune haft fokus på at optimere datasikkerheden i relation til GDPR, hvor der blandt anden blev udarbejdet en 
informationssikkerhedspolitik med tilhørende regelsæt. Det vurderes, at processer, der skal sikre informationssikkerhed, i vid udstrækning 
er blevet implementeret, og at der er skabt et højt bevidsthedsniveau hos medarbejdere i IT om netop procesorienteret sikkerhed og IT 
arkitekturmæssige sikkerhedsforanstaltninger. 

1 2 3 4 5

Uncontrolled Optimized

Nuværende modenhed

Implementer initiativer fra gap-analysen
• Øger sikkerhedsniveauet af IT infrastrukturen 

Optimer firewall setup’et, fx ved at investere i en bedre 
SLA-aftale med leverandør
• Effektiviserer arbejdstimer brugt på fixes af firewallen
• Øger performance af firewall

Observationer Initiativer og afledt værdi

5. Security

Fokusområder: 

• Overordnet sikkerhed af infrastrukturen 
• Governance for sikkerhedshåndtering
• Processer for at imødekomme persondataforordningen 
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• Generelt lavt niveau af dokumentation af processer inden for IT. En del af processer er forstået af medarbejdere, men ikke 
dokumenteret skriftligt. 

• Kommunen har ikke en stærk governance for leverandørstyring. For nogle elementer er der aftalt en SLA med leverandøren, fx med 
Nianet, men der bliver ikke fulgt op på overholdelsen af disse. 

• Den overordnede sourcingstrategi er at begrænse outsourcing af drift til underleverandører, men derimod at hjemtage så meget som
muligt med henblik på at professionalisere.

• Sourcingstrategien afspejler sig også i niveauet af Cloud løsninger. Der anvendes en række SaaS løsninger, men ikke løsninger som 
IaaS. Der har tidligere været dårlige erfaringer med anvendelse af Cloud til infrastrukturløsninger blandt andet lang responstid. 

• Hvorvidt der skal indkøbes nye elementer til infrastrukturen er op til de enkelte institutioner, som også skal skaffe de økonomiske 
midler til det. IT-afdelingen skal dog godkende og underskrive alle IT-kontrakter uagtet beløbsstørrelsen. IT-afdelingen skal således 
godkende at kontrakten arkitekturmæssigt og sikkerhedsmæssigt overholder lovgivningen samt mellemkommunale aftaler i form af 
fælleskommunale arkitekturprincipper. 

• IT anvender Kitos til at registrere systemer og applikationer, som bl.a. gør det muligt at sammenligne forespørgsler fra forretningen 
om nye systemer og applikationer med andre kommuners erfaringer. 

• Faxe Kommune har et samarbejde med Vordingborg Kommune, hvor der er installeret et Data Center, som anvendes til Disaster
Recovery. Setup’et af næsten på plads, men er ikke blevet testet endnu, hvilket skyldes manglende identifikation af forretningskritiske 
systemer. Data Centeret i Vordingborg rummer muligheden for en egentlig spejling af serverrummet i Haslev, men dette kræver 
indkøb af nye Vmware- og Microsoft Datacenterlicenser. 

• Visionen er at Faxe Kommune skal anvende den Fælleskommunale Infrastruktur, men på nuværende tidspunkt har de ikke mulighed 
for at anvende alle støttesystemerne. Faxe Kommune kræver, at alle leverandører skal kunne anvende den fælleskommunale IT-
arkitektur, men der give i visse tilfælde dispensation til mindre IT-virksomheder, under forudsætning for, at der lægges en plan for 
hvornår støttesystemer i sin helhed kan benyttes. 

Vurdering

IT har generelt godt hold i hvilke komponenter der er i arkitekturen og hvilke afledte konsekvenser der er i den samlede IT arkitektur af 
initiativer fra de decentrale institutioner. Det er en fordel at IT har den sidste godkendelse og dermed forsøger at sikre imod duplikerede 
systemer og teknologier på tværs af institutioner. En af de største udfordringer i IT er ressourcemangel samtidig med en stor mængde 
driftsrelaterede opgaver, hvilket gør det vanskeligt for IT at være proaktiv og forretningsorienteret i sine ydelser. Den eksisterende 
sourcingstrategi skal være forankret i topledelsen og tage udgangspunkt i analyser af kerneopgaver og afledte kompetencebehov med 
henblik på løbende at forhold sig til hvordan ITs ressourcer kan blive brugt bedst muligt. Der bør ligeledes undersøges hvordan dette kan 
optimeres fx ved ensretning af processer og arbejdsgange. 
Decentraliseringen af behovet for at skaffe økonomiske midler til IT-forbedringer afføder generelle udfordringer med optimering af 
infrastrukturelementer og større tværgående ændringer i Kommunen, hvilket i mange tilfælde kan være helt praktiske situationer som fx 
udskiftning af forældet udstyr. 

1 2 3 4 5

Uncontrolled Optimized

Nuværende modenhed

Observationer Initiativer og afledt værdi

6. Infrastructure management

Fokusområder: 

• Aspekter der går på tværs af de andre elementer i infrastrukturen 
• Opfølgning og styring af leverandører samt sourcingstrategi
• Proces for disaster recovery
• Proces for indkøb og finansiering

6.1

6.3

6.2

Identificer forretningskritiske systemer
• Gør det muligt at optimere disaster recovery fasen
• Skaber fundamentet for at foretage en effektiv test af backup 

setup’et I Vordingborg

Løbende kigge på muligheder for at outsource, hvor det 
giver mening
• Frigøre ressourcer fra driften, som dermed kan prioritere 

optimeringsrelaterede opgaver. 
• Løbende genvurdering af leverandøraftaler med henblik på at 

identificere ikke nødvendige

Revurdering af governance for indkøb og allokering af 
budgettet til optimering af infrastrukturen 
• Sikrer at leverandøren lever op til et fastsat performancemål
• Sikring af leverandørens overholdelse af aftale 
• Mulighed for at identificere områder der kan optimeres

6.4
Optimer Data Center i Vordingborg
• Mulighed for at etablere et egentlig spejl af serverrummet i 

Haslev.
• Sikrer en kontinuerlig drift i tilfælde af nedbrud
• Kræver at der indkøbes nye Vmware- og Microsoft 

Datacenterlicenser, som tillader dette
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Tilgang

Modenhedsvurdering af infrastruktur
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Omfang og tilgang
I tæt samarbejde med Faxe Kommune foretager Deloitte en indledende afdækning og vurdering af 
kommunens infrastrukturs evne til at løfte nuværende og fremtidige udfordringer, skabe bedre kvalitet samt 
understøtte nye teknologier 
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Data Network

Voice Network

IT Service Desk

End User Computing

Data Centre

• Elementer i Faxe Kommunes infrastruktur vurderes ud fra en række parametre som påvirker infrastrukturens ydeevne.

• En indledningsvis vurdering af infrastrukturen ved at anvende Deloittes infrastructure Maturity Model giver en god forståelse af den nuværende infrastruktur og dens alignment med 
forretningens behov, herunder forbedringsmuligheder for at opnå et niveau der kræves for at kunne levere størst mulig gevinst for borgerne.

• Baseret på afdækningen af infrastrukturen vil eventuelle risikoelementer, investeringsbehov og indsatsområder identificeres.

• Vurderingen af Faxe Kommunes infrastruktur baseres på en række interviews med relevante nøglepersoner

• People and proces

• Technology (incl. technical debt)

• Backup and Recovery

• IT Vendor Management (SLA)

• User administration 

• Monitoring and Alerting

• Automation

• Scheduling

Uncontrolled Basic Standardized Rationalized Optimized

Process unpredictable, poorly 
controlled and REACTIVE
• Undocumented 
• Ad hoc 
• Unpredictapble

Process characterized within the 
respective unit and is followed
• Best effort 
• Fight fires

Process characterized across IT 
and is PROACTIVE
• Monitor performance
• Predict problems 
• Automation

Process quantitatively measured
and controlled
• Define services 
• Set quality goals
• Guarantee SLAs

Focus on continuous process
improvement
• IT improves business 

processes
• Self-provisioning tools

Infrastrcture Maturity Model

Infrastrukturelementer og parametre
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Overordnet definition af infrastrukturelementer

Network

LAN/WLAN og WAN

(Data Network)

End User 

Computing

• Omhandler styring af hvilke medarbejdere, der har hvilke adgange, herunder oprettelse, ændring og nedlukning for brugeradgange, herunder adgang til 

basis-it-arbejdspladsen og de services der er knyttet til denne samt andre applikationer, hvor brugeradministration styres centralt.

Data Centre

Servere
• Anskaffelse, drift og support af fysiske- og virtuelle servere, inklusiv hardware, software, sikkerhed, support/hændelseshåndtering, overvågning mv. 

• Ligeledes omhandler det servervirtualisering igennem anvendelsen af servervirtualiseringsplatforme, eksempelvis VMWare og Hyper-V.

IT Service Desk
• Håndtering af brugerhenvendelser (via telefon, mail, serviceportal, personlig betjening mv.). Den centrale it-servicedesk modtager, visiterer, 

kategoriserer, prioriterer og løser henvendelserne.

Telefoni og video

(Voice Network)

• LAN/WAN omhandler anskaffelse, vedligeholdelse, drift og support af kabler og trådløst lokalnetværk.
• Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, eksempelvis opsætning af sikkerhedszoner, firewalls mv. 
• WAN omhandler netværk, der drifter og forbedrer regionens datanetværk og netværksforbindelser.

• Sikring af transport af stemme og video. 

• Call-center, IVR, videokonference, trådløs telefoni, forbindelser til det offentlige telenetværk og interne forbindelser, herunder eksempelvis 

fastnettelefoni samt funktioner, der knytter sig til større telefonianlæg, fx. kø-funktioner osv.

Cloud (Sourcet)
• Dataprocesseringsydelser, der er købt som cloud-services hos en ekstern leverandør. Indebærer opfølgning af om services bliver anvendt korrekt, og at 

der ikke opstår driftsforstyrrelser.

Storage
• Anskaffelse, drift og support af storage for at opbevare data, herunder i forhold til hardware, software, sikkerhed, support, overvågning mv.
• Relaterer sig til SAN såvel som NAS samt eventuelt cloud-storage. 
• Back-up og arkivering af data, herunder software, sikkerhed, support og overvågning mv.

Datacenter
• Husleje, overvågning, opsætning, drift af køleanlæg, drift af nødstrømsanlæg, kabling, etablering af adskilte netværk/DMZ mv.
• Relateret til egentlige datacentre, men også det udstyr som ikke er direkte relateret til én server- eller storage-installation, herunder eventuelle server-

/rackskabe og lignende. 

Central it-servicedesk

Basis bruger it

Central bruger-

administration

• Hardware som fx stationære pc'er, bærbare, tablets, tynde klienter, skærme, dockingstationer, printere, telefoner, tastatur, mus, memorysticks, 

mikrofoner, højtalere og kabler til at forbinde dem.

• Basis bruger it omfatter også software som fx operativsystemer (fx Windows, Linux, IOS, Android), officepakker (fx tekstbehandling, talbehandling, 

mailklient), adgang til fællesdrev, antivirusprogrammer, fjernskrivebord-software, hardware drivere og øvrigt software til de fysiske enheder, der er 

omfattet af basis bruger it..
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Bilag E
Digitaliseringsudfordringer og -

muligheder i Faxe Kommunes centre
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Dataindsamling

Digitaliseringsudfordringer og -muligheder i Faxe Kommunes centre
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1. Fagsystemer som ikke er opdateret med den korrekte version 

• En lang række af centerets fagsystemer er konsekvent ikke opdateret med den nyeste version; i nogle 

tilfælde kan et system have et efterslæb på to versioner.  

• Det betyder at ikke alle systemer opfylder de statslige krav og at data ikke kan tilgås i de pågældende 

systemer. Der arbejdes i subsystemer for at opnå tilstrækkelig understøttelse af arbejdsgange. 

2. Svært at få anvendelige dataudtræk

• Det er udfordrende at få et dataudtræk på konkrete tal og resultater fra systemer, hvilke gør det 

svært at tage beslutninger understøttet af data. Et eksempel på dette er fraværsdata.  

3. Manuelle processer ved ESDH

• Der efterspørges en god integration mellem SBSYS og e-boks, så der kan skabes et godt digitalt flow i 

høringsprocesser, der indebærer hyppig udveksling af store filer mellem sagens parter.

4. Begrænsede udviklingskompetencer

• Centeret oplever at der er få udviklingskompetencer, som kan understøtte projekter i centeret, fx 

under implementeringen af et nyt system. Et konkret eksempel er det igangværende projekt om 

hjemtagelse af byggesagsarkiv, som blev initiereret for to år siden på baggrund af en besparelses case. 

Systemet er endnu ikke fuldt implementeret, hvilket betyder at der pt anvendes flere forskellige 

systemer til at arkivere

• Der ønskes egne ressourcer til GIS området

Oplevelse af den daglige IT drift og samarbejde

3
Øge datakvaliteten i eksisterende systemer 

• En øget datakvalitet vil facilitere datadrevet ledelse i form af bedre 

grundlag for kvalificeret beslutningstagning (fx sygefravær)

Fin teknisk service – men uhensigtsmæssige servicevinduer

• Der opleves en rigtig god dialog mellem centeret og ITs ansatte. Der er en stor villighed og service 

omkring de tekniske ydelser, fx hjælp til opsætning af en PC.

• Centerets daglige drift påvirkes negativt af servicevinduer, som planlægges af IT til at ligge i centerets 

arbejdstid, hvilket medfører at de pågældende systemer er ude af drift i op til fire timer. 

Fokus på drift – men ikke på udvikling og på forretningens behov

• Samarbejdet mellem IT og centeret opleves som værende god i forhold til rådgivning om 

driftsrelaterede situationer, men mindre hensigtsmæssig, når der ønsker hjælp til udvikling eller nye 

initiativer. 

• Der opleves en one-size-fits-all mindset (”en type computer passer til alle”), når specifikt udstyr 

efterspørges til centerets ansatte.

• Processen for indkøb af nye systemer fremstår uigennemsigtig i forhold til hvorvidt det et centeret 

eller IT der er ansvarlig for at finansiere og implementere.

2
Droner kombineret med AI

• Dronerne kan erstatte eksisterende manuelle og ressourcetunge 

arbejdsgange som er forbundet med afsøgninger af større arealer. 

• Kan fx anvendes til at lokalisere ukrudt og bjørneklo på større 

landarealer. 

Center for Plan og Miljø

Centerspecifikke udfordringer Nye teknologiske muligheder

1
Chatbot til at understøtte workflows 

• Der er et stort potentiale for at øge brugeroplevelse ved at understøtte 

borgeren gennem selvbetjeningsworkflows. 

• En chatbot kan også være til internt brug for at understøtte 

medarbejderne i deres daglige arbejdsgange. 

Tværgående udfordringer

Kompetencebehov

Telefonisystem, som ikke understøtter centerets behov

• Telefonsystem er ikke integreret til centerets andet IT. Det er fx ikke 

muligt at kunne styre telefonsystemet fra computeren og der er ikke 

adgang til vigtig ledelsesinformation, som skabes i telefonsystemer.

• Centeret har været nødsaget til at finde selvstændigt software for at 

kunne understøtte centerets reelle behov, fx at have overblik over køer.

Digitale kompetencer

• Mange digitale initiativer igangsættes, men bliver ikke fulgt til dørs af 

topledelsen selv. 

• Der prioriteres ikke nødvendige ressourcer til at kunne begrænse og 

definere en opgave, så det bliver en vellykket implementering

Udviklingskonsulent

• Behov for at udvikle eller tiltrække ressourcer, som har forudsætninger 

for at drive udviklingsprojekter.

• Reelt er der blot een enkelt udviklingsressource i IT-afdelingen, som 

arbejder på tværs af hele kommunen.

SBSYS specialister

• Behov for at udpege specialister i systemer som fx SBSYS, for at kunne 

optimere udbyttet af de anvendte systemer
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Center for Kultur, Frivillighed

og Borgerservice 
Centerspecifikke udfordringer

4
Chatbot til understøttelse af bedre indgang til Kommunen

• Centreret har udviklet en chatbot indenfor områderne pas og 

folkeregisteret 

• Det er relevant at udvide til flere områder, som chatbotten kan operere 

indenfor. Det forventes, at det vil skabe en bedre borgeroplevelse og 

effektivisere arbejdsgange

• Chatbots kan guide lånere på biblioteket i den ubetjente tid

1. Integrationer mellem fagsystemer og koncernsystemer

• Der findes en lang række stand-alone systemer, som ikke er integreret med andre fagsystemer, hvilket 

blandt andet skyldes manglende strategiske overvejelser under implementeringerne. 

• Dette medfører at ‘track and trace’ af sager er udfordringer for centerets ansatte. Fx registreres 

klagesager i SBSYS, men håndteres i specifikt fagsystem. Ansatte er dermed nødsaget til at lave opslag i 

flere systemer for at danne et overblik over en enkelt sag. I nogle tilfælde er data umuligt at finde frem.

• Ligeledes medfører de manglende integrationer, at der udføres store mængder af manuelt arbejde ved 

for eksempel at flytte data fra et systemer til et andet. 

2. Bedre brug af data, som eksisterer i fag- og koncernsystemer

• Der eksisterer i centerets anvendte systemer store mængder af data, som ikke bliver udnyttet fuldt ud. 

Et godt eksempel på dette er bibliotekssystemet.

• Centeret har ikke de rette værktøjer til at udtrække data med henblik på at udføre statistikker eller 

analyser af disse. 

3. Implementering af nye systemer/teknologi ude hos front-brugerne

• Der er udfordringer med at implementere og ibrugtage nye systemer helt ude hos front-brugerne, som 

normalt ikke har stærke digitale kompetencer. Et konkret eksempel er den igangværende 

implementering af Opus LEX (refusion for fodterapi).

• Dette betyder, at nogle områder er længe om at blive onboardet nye systemer og 

implementeringsfasen trækkes dermed ud og unødvendig anvendelse af overlappende systemer opstår i 

denne periode.

Oplevelse af den daglige IT drift og samarbejde

6
Bedre integration og dataudveksling mellem systemer

• Mulighed for at kunne lave databaserede beslutninger og udføre 

datadrevet ledelse

• Integrationerne understøtter en sammenhængende service for borgere og 

forbedre dermed borgeroplevelsen

5
RPA til automatisering af rutineprægede arbejdsgange

• Potentiale for at softwarerobotter kan anvendes til at effektivisere 

arbejdsgange ved at automatisere processer, fx opkrævning

Stabil og sikker drift – men uhensigtsmæssige servicevinduer

• Driften af IT i Faxe Kommune opleves som værende meget stabil og sikker. 

• Centeret oplever dog udfordringer med at servicevinduer planlægges indenfor centerets åbningstider, 

hvilket betyder, at kritiske systemer kan blive sat ude af drift i løbet af en arbejdsdag og ansatte kan 

dermed ikke udføre deres daglige arbejde mens servicevinduet er åbent. 

Implementering af nye systemer 

• Der har været situationer, hvor centeret har oplevet store udfordringer i forbindelse med implementering 

af nye systemer. Fx har sikkerhedspolitikken skabt problemer for implementeringen af bibliotekssystemet, 

så Faxe var eneste kommune, der ikke fuldt ud kunne udnytte systemet. Efter lang dialog mellem centeret 

og IT blev der fundet en løsning, men det var meget besværligt at komme i mål.

Tværgående udfordringer

Kompetencebehov

Telefonisystem

• Det eksisterende telefonsystem giver udfordringer i det daglige arbejde 

ude i centeret, fx manglende overblik over opkaldende; et viderestillet 

opkald kan ikke trækkes tilbage

• Det vurderes, at udfordringen både skyldes selve teknologien og at for 

få medarbejdere i IT har den nødvendige viden om systemet for at det 

kan anvendes optimalt, men også selve kulturen i centeret er skyld i det 

oplevede udfordringer. Der er defineret en telefonpolitik, men den 

følges ikke korrekt af brugerne. 

Ingen fast projektmodel

• Det opleves, at der ikke er etableret egentlig proces på tværs af Faxe 

Kommune, som sikrer at der er en robust struktur og styring ved nye 

initiativer og projekter. Processen er relativt håndholdt og båret af 

tilfældigheder og engagerede medarbejdere.

Digitalt mindset

• Medarbejdere med et digitalt mindset, som kan arbejde med IT og 

digitalisering i en større sammenhæng og på tværs af forretningen. Disse 

medarbejdere skal kunne kigge på tværs af eksisterende systemer og 

identificere nye muligheder og potentielle gevinster. Vigtigst skal det 

digitale mindset skabe en nødvedigt bro mellem centre og IT. 

Nye teknologiske muligheder
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1. Eksisterende Facility Management understøtter ikke behov

• Der er udfordringer med at trække data ud af det eksisterende Facility Management system med 

henblik på at lave analyser og anvende det til at understøtte datadrevet ledelse. 

• Systemet er tungt at arbejde i og kræver mange klik. I relation til arealoptimeringsprojektet fandt man 

det uhensigtsmæssigt at anvende dette system og derfor udviklede en excel model, som bedre 

understøtter centerets behov.  

• På grund af uhensigtsmæssighederne bliver data i systemet ikke vedligeholdt eller anvendt og det 

vurderes at det er dyrt at have systemet. Ligeledes er der heller ikke integrationer til SBSYS og 

medarbejderne skal derfor flytte data manuelt fra system til system.

• Der undersøges p.t. muligheder for at skifte til IT-afdelingens Facility Mgt. system

2. Begrænset indsigt i SBSYS’ fulde potentiale

• Det opleves at ESDH-systemet er implementeret til at understøtte få funktioner uden at undersøge, 

hvordan andre aspekter af systemet eventuelt kan anvendes og bringe yderligere værdi for området 

eller på tværs af centre. 

• SBSYS’ søgefunktion er fejlbehæftet og giver mistillid til systemet

• Data bliver behandlet flere steder af medarbejderne på grund af manglende integrationer.

Oplevelse af den daglige IT drift og samarbejde

Driften kører – men træghed ved særlige behov

• Basis IT udstyr, fx kontormaskiner, fungerer udmærket i den daglige drift. 

• Der er lang ventetid på op til fire måneder for en simpel forespørgsel af nyt udstyr (telefoner).

• Der opleves særdeles stor træghed ift. at understøtte særlige behov for fx PC’ere

Ønsker mere proaktivitet og mere udviklingskraft

• Det opleves som vanskeligt at følge IT’s prioriteter: Hvad er vigtigt? 

• Der opleves ikke et stærkt samarbejde mellem IT og centeret, når nye initiativer og projekter skal 

planlægges og eksekveres. Helt konkret opleves der, at der ikke i IT kan findes de rette 

udviklingskompetencer, som har mulighed for at tænke proaktivt. 

• Det kan fx være når der skal sikres installationer i nye ejendomme, hvor der kun tænkes på det aktuelle 

behov og ikke hvordan det kan skaleres op over tid og der derfor ikke sikres netværk i hele ejendommen 

fra starten af. 

Centerspecifikke udfordringer

7
Fuld implementering af ‘Giv et praj’ applikation

• Den nuværende applikation ‘Giv et praj’ har en masse funktioner, som 

endnu ikke er implementeret i centeret

• Det vurderes at applikations funktionalitet også vil kunne anvendes 

indenfor andre centerområder

• Bedre borgerservice for færre penge

9
Visualisering af træningsvejledning, evt. med VR eller AR

• Mulighed for at træne medarbejdere, fx ved at visualisere kommunes 

bygninger 

8
IoT til dataindsamling 

• IoT teknologien kan understøtte arbejdsgange i centeret fx til at 

understøtte arealoptimering; bliver lokaler egentlig brugt?

• Den indsamlede data kan dermed anvendes til at tage datadrevne 

beslutningsgrundlag  

Tværgående udfordringer

Kompetencebehov

Manglende prioritering af at undersøge muligheder i nye systemer

• Der er en oplevelse af det ikke prioriteres af ledelsen at undersøge, 

hvordan nye systemer kan anvendes til andre funktioner end først 

antaget og på den måde optimer brugernes oplevelse og arbejdsgange 

med systemet. 

Mange ressourcer bliver brugt på den interne økonomistyring

• Økonomistyringen i Kommunen består af en række løsrevne systemer, 

som anvendes af medarbejderne, fx anvendes et regneark til 

budgetopfølgning, et andet system til bogføring og Word dokumenter til 

andre arbejdsgange. 

Udviklingsressource

• Der er behov for en central udviklingsressource, som har det 

nødvendige overblik over digitaliseringsmuligheder i kommunen. 

Derudover skal udviklingsressourcen have kompetencer for at kunne se 

på tværs af systemer og centre for at optimere brugen af systemerne.

• I det daglige, blik for at kunne se på tværs af systemer og centre, for at 

optimere brugen af systemerne

Center for Ejendomme

Nye teknologiske muligheder
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1. Fastholdelse af de rigtige medarbejdere 

• Centeret arbejdsgange er præget af mange manuelle opgaver, hvilket begrænser muligheden for at 

etablere mere interessante og spændende funktioner i centerets områder. 

• Som en afledt konkvens af de rutineprægede og manuelle opgaver sørger de dygtige og potentielle 

medarbejdere væk fra Kommunen og centeret har derfor svært ved at fastholde de medarbejdere 

som skal være med til at øge borgerservicen inden for centerets områder.

• Der skal derfor gøres en indsats for at gøre arbejdsopgaver og funktioner i centeret mere spændende 

for at fastholde de dygtige medarbejdere. Dette kan bl.a. gøres ved øget digitalisering og 

automatisering af trivielle arbejdsrutiner.

2. Manglende datatilgængelighed

• Centeret oplever store udfordringer med at tilgå data, som eksisterer i de anvendte fagsystemer og 

koncernsystemer på grund af manglende LIS moduler

• Når data efterspørges, igangsættes en længere proces for at finde og hive data ud af systemer. 

• Data overføres til excelark, som herefter skal håndteres manuelt. 

• Den manglende datatilgængelighed medfører, at der ikke kan gennemføres datadrevet ledelse.

Oplevelse af den daglige IT drift og samarbejde

Venlig dialog - men savner handlekraft og netværk

• Der opleves en rigtig god dialog med IT medarbejderne, som gerne og venligt lytter til eventuelle 

problemer og behov i centerets områder. 

• Dog kniber det med handlekraft til at eksekvere på initiativer eller forespørgsler fra centeret, fx står 

centeret i en situation, at medarbejdere, som er overflyttet til Administrationsbygningen ikke kan få 

adgang til internettet på grund af manglende netværkskapacitet. 

• Der er uhensigtsmæssigheder i budgetsystemet, som ikke understøtter perioder med overlap mellem 

gamle og nye systemer

Uklar fordeling af ansvar og finansiering

• Arbejdsgangen for indkøb opfattes som værende uigennemsigtig; hvad er centerets eget ansvar og hvad er 

IT ansvarlig for at sikre?

• Centeret har i flere omgange oplevet manglende proaktivitet, når nye initiativer eller projektet igangsættes 

og der efterspørges et bedre samarbejde mellem IT og centeret, hvor IT går til en opgave med det 

mindset, at de skal hjælpe centeret med at forudsige potentielle problemstillinger i forhold til 

infrastrukturen som er relevante at overveje inden et projekt eksekveret. 

Centerspecifikke udfordringer

10
Automatiser simple processer

• En lang række arbejdsgange oplagte at automatisere ved hjælp af 

softwarerobotter, fx blanket udfyldelser

• Det giver plads til interessante arbejdsopgaver og dermed løftes kvaliteten 

af services og muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere 

styrkes

12
VR og AR til udsatte borgere

• Teknologierne kan anvendes til træningsscenarier for udsatte borgere, der 

har sociale udfordringer fx ifm. indkøb

• Kan give en bedre oplevelse, da det kan tilbydes, når borgeren har behov 

for hjælp og ikke først når kommunen har tid

11
Invester i chatbot teknologi

• En chatbot er med til at skabe en mere dialogpræget og offensiv 

hjemmeside, som kan skabe en bedre brugeroplevelse ved fx at være 

tilgængelig i alle døgnets timer samt giver personuafhængige svar til 

borgerne. 

• Teknologien vil ikke kun skabe værdi for borgerne, men også for de 

interne medarbejdere ved at effektivere arbejdsgange

13
”Varme hænder”-applikationer til smartphones

• Udsatte borgere kan pludselig befinde sig i svære situationer, hvor der kan 

være behov for en livline. 

• Dette kan tilbydes i en app, som kan anvendes når borgeren har behov 

for hjælp og ikke først når kommunen har tid

Tværgående udfordringer

Kompetencebehov

Snævre fagsystemer giver silo-adfærd

• Der er ikke ét tværgående fagsystem mellem centrene, som giver en rød 

tråd for borgerne gennem deres liv i Faxe Kommune

• Der er en begrænset viden om hvilke fagsystemer, som anvendes i de 

forskellige centre og dermed også hvilke data der eksisterer, eventuelt 

af flere gange, på tværs af Kommunen. 

Digitaliseringskompetence

• Der er behov for kompetencer, der kan styre hele vejen rundt, når man 

gennemfører digitaliseringsprojekter.

Center for Familie, Social

og Beskæftigelse
Nye teknologiske muligheder
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Center for Børn og Undervisning

1. Ingen sammenhængende rød tråd i et børneliv

• Arbejdsgange vedr. børneliv eksisterer på nuværende tidspunkt i en række fragmenterede systemer 

uden integration imellem. 

• Centerets fagområder og de underliggende arbejdsgange understøttes ikke af fuldt ud af fagsystemer, 

hvilket skaber problemer med at skaffe et validt datagrundlag. Samtidig er SBSYS ekstremt tungt at 

anvende for medarbejderne og der er ingen integration mellem de eksisterende fagsystemer. 

• Der er ingen platform/digitalisering for hele dagtilbudsområdet og det er derfor ikke muligt at skabe 

data inden for området. Det undersøges om dette kan understøttes af Aula systemet. 

2. Manglende data validitet og dermed kvalitet 

• Centeret er generelt udfordret i forhold til at udføre datadrevet ledelse på grund af manglende 

datagrundlag fra de anvendte fagsystemer. 

• Et godt eksempel er inden for pladsanvisningsområdet, hvor det ikke er muligt at hive data ud, da 

mange af arbejdsgange foretages med papir og blyant og regneark. På dette område skabes rigtig meget 

inputdata, som ikke kan omsætter til et valid datagrundlag, som kan anvendes til datadrevet ledelse. 

• Generelt er der et behov for at arbejde med kulturen blandt medarbejderne for at fremme data 

validiteten og brugen af data som et indikations- og analyseredskab samt som opfølgning og 

styringsværktøjer. 

Oplevelse af den daglige IT drift og samarbejde

Svingende serviceniveau

• Hardware i centeret opleves meget svingende. De udleverede enheder understøtter umiddelbart 

medarbejdernes behov, og fx smartboards fungerer fint. 

• Det er overraskende som ny medarbejder at modtage hele seks forskellige devices, hvorimod dagtilbud 

kun lige har fået installeret Wi-Fi og hver daginstitution er udstyret med én gammel computer hvert sted. 

Personafhængighed og behov for bedre samarbejde

• Samarbejdet med IT opleves som værende svingende. I mange situationer har IT ikke den fundamentale 

kendskab til det faglige behov indenfor centerets områder, hvilket vanskeliggør samarbejdet, når der 

opstår behov for nye tiltag. 

• ITs kompetencer opleves også svingende fra medarbejder til medarbejder og det er derfor 

personafhængigt hvem man skal snakke med afhængig af den pågældende situation.

• Der er helt grundlæggende et behov for at bedre samarbejde mellem centeret og IT for at undgå at egne 

initiativer i centeret igangsættes uden at inddrage IT (fx netværk på SFO-området).  

• Der opleves begrænset gennemsigtighed i hvordan nye projekter igangsættes

Centerspecifikke udfordringer

14
Re-implementér robotter i skabene

• Der er anskaffet og implementeret robotter til at understøtte det 

pædagogiske arbejde i børnehaver samt til at understøtte 

fjernundervisning i skolerne. 

• Robotterne anvendes ikke længere, da de er svære at programmere og 

vedligeholde og ildsjælene ikke er i kommunen længere. 

• For at undgå tabt investering, kan det undersøges om robotterne kan re-

implementeres

Tværgående udfordringer

Kompetencebehov

Økonomisystem understøtter ikke behovet i centeret

• Arbejdsgange inden for økonomi opleves som værende håndholdte og 

baseret på regneark, og anvender bagudvendt forbrugshistorik. 

• Der er ingen prognoseblik, som egentlig er det der efterspørges i 

centeret, hvilket giver en række udfordringer ift. at bedrive datadrevet 

ledelse. 

Begrænset styring og implementeringskraft

• I dag opleves det, at der er et begrænset niveau af styring og 

implementeringskraft omkring nye initiativer og projekter

• Det gælder praktiske ting som scoping og planlægning, 

ressourceallokering og en plan for hvordan projekterne styres helt til 

dørs hos front-brugerne.

Udviklingskonsulenter med digitaliseringskompetencer

• Der er behov for kompetencer til at binde økonomiaspekter af 

projekter sammen med digitalisering og som kan eksekvere 

digitaliseringsprojekter. 

IT vejledere ude i centeret 

• Der er behov for ressourcer som kan agere som vejledere for de 

frontbrugere som skal anvende systemerne og som kan sikre, at 

teknologiinitiativer bliver fulgt til dørs og at den faktiske drift af disse 

fortsætter efter go-live. 

Nye teknologiske muligheder
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1. Implementeringsvanskeligheder

• Centeret oplever store udfordringer med at få implementeret og forankret nye initiativer og projekter 

hos front-brugerne, som i nogle tilfælde medfører at teknologierne ender i et skab og ikke bliver 

anvendt og dermed ikke skaber den værdi man forventede. 

• Dette anslås blandt andet at skyldes manglende kompetencer hos ITs medarbejdere til at kunne 

understøtte implementeringen videre ind i driftsfasen og sikre at medarbejderne også forstår at 

anvende den nye teknologi korrekt. 

• Samtidig oplever de faglige ildsjæle i centreret, at de ikke i tilstrækkelig høj grad bliver understøttet og 

møder opbakning i deres arbejde med digitalisering bl.a. fra IT-afdelingens side.

2. Udfordringer med at navigere i en jungle af nye teknologier

• Centeret bliver tilbudt mange nye og forskelligartede teknologier og digitale redskaber af eksterne 

leverandører, men centeret oplever ikke at blive tilstrækkeligt understøttet i vurderingen af, hvilke 

teknologier der kan implementeres i deres arbejde, og om IT-infrastrukturen kan håndtere de nye 

teknologier.

• Der er ikke fastlagt en struktur for at udvælge teknologierne, og dette ender i nogle tilfælde ud i, at de 

valgte teknologier ikke er kompatibel med eksisterende systemer eller bygningsinfrastruktur. 

Vurdering af IT-infrastruktur

Efterslæb på etablering af netværk

• Centeret har oplevet et stort efterslæb i forhold til udbredelsen af internet til centerets 

institutioner. Dette blev umiddelbart løst ved at centeret selv finansierede projektet, men 

det tog alligevel forholdsvis lang tid inden det blev fuldt ud implementeret.  

Utilstrækkelig rådgivning

• Det opfattes ikke, at medarbejdere i IT er rustet til at have faglige dialoger med de 

decentraliserede centre og at de dermed har mulighed for at yde den bedste rådgivning og 

støtte til fagcentrene.  IT opleves ikke som tilstrækkeligt fremsynet

• Det opleves ligeledes at IT ikke formår at være proaktive i deres rådgivning til centeret 

omkring IT udstyr, hvilket fx har resulteret i at en investering er forældet efter ¾ år. Det 

forventes af centeret, at IT har viden omkring dette og inddrager det i sin rådgivning. 

• I forhold til finansiering af projekter, så opleves der ikke en gennemsigtighed eller struktur i 

forhold til allokering af det finansielle ansvar; hvem skal betale for hvad? 

Center for Sundhed og Pleje

Centerspecifikke udfordringer

15
Re-implementér sensormadrasser

• Centreret har investeret i sensormadrasser, som ikke udnyttes.

• Der er basis for analyse af muligheder for re-implementering mhp. at 

høste de forventede gevinster.

17
Re-implementér beam telepresence

• Centreret har investeret i telepresence, som ikke udnyttes.

• Der er basis for analyse af muligheder for re-implementering mhp. at 

høste de forventede gevinster.

16
Re-implementér telemedicin

• Centreret har investeret i telemedicin, som ikke udnyttes.

• Der er basis for analyse af muligheder for re-implementering mhp. at 

høste de forventede gevinster.

Tværgående udfordringer

Kompetencebehov

Manglende støtte og forståelse fra stabsfunktionerne 

• Der opleves at niveauet af støtte fra stabsfunktioner ikke opfylder det 

behov, som ligger ude hos centrene, og mange gange er det centerets 

fagfolk som er nødt til at udføre stabsrelaterede arbejdsgange. 

• Stabsfunktionerne opleves som værende for langt væk fra forrentningen 

og dermed har svært ved at servicere centerets faktiske behov. 

Arbejdsgruppe med kompetencer til at udføre foranalyser

• Der savnes en form for arbejdsgruppe, som kan skabe struktur og 

sammenhæng over initiativer i kommunen og ude i de enkelte centre og 

et dermed solidt beslutningsgrundlag for om initiativer skal igangsættes

• Det skal være en arbejdsgruppe, som undersøger vigtige parametre i 

relation til nye initiativer og projekter, herunder hvilke teknologier er 

relevante, hvor langt tid tager det, hvilke ressource er relevante, hvad 

koster det og hvad er den forretningsmæssige værdi. 

Bro mellem center og IT

• Der er behov for ressourcer, som kan forstå centerets 

digitaliseringsbehov og  formår at omsætte det til noget IT kan arbejde 

videre med. På denne måde sikres det at de nye initiativer og systemer 

understøtter det faktiske behov

Nye teknologiske muligheder
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Center for Økonomi, HR og IT

1. Manglende mulighed for datadrevet ledelsen 

• Der opleves vanskeligheder med at lave udtræk af data samt at anvende disse til analyser 

og statistikker, hvilket medfører, at det ikke er muligt at finde underliggende årsager til 

vanskelige problemstillinger i Kommunen. Ligeledes er det ikke muligt at tage beslutninger, 

som er begrundet i bagvedliggende data.

• Et konkret eksempel er at det ikke er muligt at lave et udtræk på sygefraværs data fra LIS-

systemet. Opgørelsen af sygefravær i Kommunen er derfor nødt til at blive foretaget 

manuelt. 

2. Savner analytiske kompetencer

• Centeret har ikke de rette akademiske kompetencer, som kan understøtte centerets 

opgaver med at udarbejde arbejdsgange og processer samt foretage de nødvendige 

analyser.

• Der er et behov for at lette arbejdsbyrden for sådanne opgaver hos ledelsen

Oplevelse af den daglige IT drift og samarbejde

Gennemsnitlig IT drift 

• Driftsstabiliteten af IT i Faxe Kommunes opleves som værende gennemsnitligt sammenlignet 

med andre kommuner. Der mangler dog noget struktur i forhold til SLA mellem IT og 

forretningen for at kunne øge performance yderligere. 

Et mere forretningsorienteret IT

• Der opleves vanskeligheder i forhold til den autonomi, som eksisterer decentraliseret ude i de 

enkelte centre. Det kan resultere i indkøb, som ikke kan understøttes af den eksisterende 

infrastruktur. Et bedre samarbejde mellem IT og centrene er derfor nødvendigt for at tilsikre 

en optimal infrastruktur på tværs af centrene.

• I den forbindelse vurderes det, at IT er nødsaget til at tage en mere forretningsorienteret 

rolle for bedre at kunne sætte sig ind i de faglige problemer som de andre centerområder 

døjer med i dagligdagen og for at kunne yde den bedst mulige service 

Centerspecifikke udfordringer

18
Læringsakademi til digitaliseringskompetencer 

• Et læringsakademi, som fokuserer på de basale digitaliseringskompetencer 

i Kommunen 

• Det vil sikre at kommunen på tværs af centre har de rette kompetencer 

og mindset til at øge digitaliseringen på tværs

20
Fokusere på den fundamentale digitalisering i Kommunen

• Der er et efterslæb i form af arbejdsgange som ikke understøttes af 

digitalisering. 

• Det opfattes at det er nødvendigt at identificere og tage hånd om disse 

for Kommunen kan opnå optimal udbytte af nye teknologier 

19
Anvende KOMLIS til bedre data-analyser

• Mange arbejdsgange vedr. LIS er ikke digitalt understøttet, hvilket 

vanskeliggør medarbejders arbejdsopgaver, fx budgetopfølgningsprocessen

• KOMLIS har behov for re-introduktion og re-implementering

Tværgående udfordringer

Kompetencebehov

Manglende overblik over Kommunens planlagte roadmap

• Der opleves manglende indblik i centrenes fokus og prioriteringer, 

hvilket kunne løses med en form for 3-4 årlig forretnings-roadmap,

• Det kan bidrage til at gøre ambitionsniveauet mere gennemsigtigt for 

centercheferne på tværs. 

Tænke mere strategisk og struktureret ved nye implementeringer

• Det opleves at systemer og nye initiativer implementeres i blinde uden 

først at se dem i et større perspektiv og blandt andet undersøge, hvilke 

systemer det nye system kan gå ind og påvirke og på den måde være 

mere proaktiv ved implementeringer.

Akademiske kompetencer

• Centeret har brug for akademiske ressourcer, som kan understøtte 

centerets arbejde med at udarbejde arbejdsgange og  analyser.

Chefkonsulentkompetencer

• En ressource som kan agere som bindeled mellem forretningen og IT og 

som selvstændigt kan sætte initiativer et større perspektiv samt skabe 

noget struktur omkring nye initiativer og projekter.

Nye teknologiske muligheder


