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Der er et politisk ønske om at styrke digitaliseringen i Faxe 
Kommune, og der er afsat midler i budgettet for 2019-2022

Ønsket om at styrke digitaliseringen i Faxe Kommune bunder overordnet i følgende:

Mere sammenhæng i digitale løsninger

Faxe Kommune ønsker en sammenhængende løsning. De seneste 6-7 år har været præget af 

arbejdet med obligatoriske selvbetjeningsløsninger, som til dels har skabt tendens til 

knopskydning frem for bredere sammenhængende løsninger. Der er behov for at skabe bedre 

sammenhænge og synergier mellem de digitale løsninger.

Nye teknologiske muligheder

Der eksisterer mange muligheder for anvendelsen af ny teknologi til at effektivisere og løfte 

opgaveløsningen på en lang række service- og betjeningsopgaver. Ikke alle løsninger er dog lige 

velegnede i Faxe Kommunes kontekst. Der er derfor behov for en kvalificering af 

digitaliseringsmulighederne for at Faxe Kommune kan opnå den digitale kommunes version 3.0.

God og sikker infrastruktur

Ved implementeringen af nye teknologier i Faxe Kommune er det vigtigt, at IT-infrastrukturen 

følger med. For at lykkes med de kvalificerede og relevante teknologier er det vigtigt, at 

infrastrukturen opgraderes, så den lever op til de afledte behov. Derfor er der behov for en 

vurdering af, hvorvidt den nuværende infrastruktur vil komme under pres ved implementering af 

mere avancerede teknologier og software.

Der er afsat 18,5 mio. kr. i 2019-2022 til digitaliseringen i kommunen og i alt 21,0 mio. kr. i 

2019-2022 til opgradering af IT-infrastrukturen.

Baggrund for projektet
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Mål 2: Udvikle digitale kompetencer

Vi prioriterer de digitaliseringsindsatser, der styrker vores og borgernes kompetencer, så 

vi i højere grad udvikler et digitalt mindset (i stedet for kun at tænke analogt).

Mål 3: Effektivisere arbejdsgange og frigøre ressourcer

Vi prioriterer de digitaliseringsindsatser, der gør os mere effektive i det daglige arbejde, 

fx ved at digitalisere manuelle arbejdsgange, integrere it-systemer, registrere og 

anvende informationer.

Mål 4: Udvikle og vedligeholde en velegnet it-infrastruktur

Vi prioriterer indsatser, der udvikler og vedligeholder en robust, sikker og skalérbar 

teknisk infrastruktur, der effektivt understøtter vores faglige og administrative behov og 

løsninger, og som er gearet til at håndtere de teknologier, vi bruger i hverdagen.

Mål 1: Fokusere på borgeren

Vi prioriterer de digitaliseringsindsatser, der bedst bidrager til at vi i højere grad kan 

fokusere på vores faglige kerneopgaver for borgerne (i stedet for at bruge tid på 

unødvendig administration).

Faxe Kommune styrker digitalisering for at udvikle kommunen til
effektivt at udføre kerneopgaver for borgerne. Derfor vil vi i Faxe 
kommune arbejde mod fire mål

Digitaliseringsmål
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Ambition for digitalisering og ibrugtagning af ny teknologi

DOING DIGITAL

BECOMING DIGITAL

BEING DIGITAL

• Benyttelse af traditionelle teknologier til 
automatisering

• Ingen digital strategi betyder, at aktiviteter og 
investeringer foregår i siloer.

• Ad hoc-anvendelse af nye teknologier 
• Udvikling af digital strategi
• Central koordinering og styring af 

digitalisering og løsninger.

• Koordineret anvendelse af ny teknologi
• Etableret digital koncernfælles 

samarbejdsmodel, der fjerner silotænkning 
• Agilitet, iterative processer og videndeling er 

normen
• Den digitale agenda drives af digitale  

ambassadører og ledere i organisationen.

• De nyeste relevante teknologier bliver 
hurtigt integreret i dagligdagen.

• Vores mindset er digitalt, og organisationen 
er fleksibel og responsiv.

• En klar digital vision er organisatorisk 
forankret både kulturelt og strukturelt.

• Digitalisering er business as usual for alle.

2020 2021

EXPLORING DIGITAL

20222019

Faxe Kommunes mantra for teknologi
Vi interesserer os for og er klar til ny teknologi og 
lader andre kommuner inspirere os. Vi tror på 
sund fornuft og foretrækker modne teknologier.

Faxe Kommune skal bevæge sig i retning af øget digital modenhed i kultur, organisering og fremgangsmåder
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Prioritering af relevante digitaliseringsmuligheder
Digitaliseringsinitiativerne er prioriteret i tre grupper og kan beskrives og illustreres i de tre dimensioner, der 
afspejler Faxe Kommunes målsætninger: Borgerfokus, effektivisering og digitale kompetencer

1 Bedre integration mellem systemer

3 Digitalisering af økonomistyring

5 Ny samarbejdsmodel mellem centre og IT

7 Fast projektmodel for digitalisering

12 Chatbot som indgang til kommunen

11 RPA til automatisering af rutineprægede arbejdsgange

2 Bedre ledelsesinformation via KOMLIS

15 Effektiviseret anvendelse af ESDH-system

Digitaliseringsmuligheder

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.

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: Effektiviseringspotentiale
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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Note: Den fulde liste over og beskrivelse af Faxe Kommunes digitaliseringsmuligheder fremgår af bilag A og den prioriterede portefølje af digitaliseringsmuligheder fremgår af bilag B
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Beskrivelse af relevante teknologier
Faxe Kommune har identificeret fire teknologiske muligheder, der er særligt relevante at analysere nærmere

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.

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. 

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.

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. 

Note: Den fulde liste over og beskrivelse af teknologier fremgår af bilag C
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Vurdering af infrastrukturens modenhed - Specifikke observationer

1.5

Optimer 
videokonference-tool

1.1

Fuld dækning ved 
alle institutioner

2.1

Definer og dokumenter 
arbejdsgange og processer

3.1

Udskiftning af 2,4 GHz PC’er

4.1

Øge graden af 
automatisering af virtuelle 

maskiner 

5.1

Foretag sikkerhedsvurderinger 
af eksisterende systemer og 

teknologier 

6.1

Identificer forretningskritiske 
systemer

1.2

Udforsk teknologiske 
muligheder med 

eksisterende telefonisystem

2.2

Alle sager registreres i 
Nilex

3.2

Proces for formulering 
og opfølgning på SLA’er

4.2

Forbedre 
dokumentationen af 

servere 

5.2

Optimer firewall 
setup’et

6.2

Revurdering af governance 
for indkøb og allokering af 
budgettet til optimering

1.3

Definer proces for 
overvågning og 

opfølgning af SLAs

2.3

Etabler KPIs for Service 
Desk og opfølgning af 

disse

3.3

Etabler proces for 
opfølgning på forældet EUC

5.3

Implementer initiativer 
fra gap-analysen

6.3

Løbende kigge på 
muligheder for at outsource, 

hvor det giver mening

1.4

Udskiftning af 
netværksudstyr

2.4

Udarbejd og implementer 
servicekatalog og 

serviceportal

3.4

Fastlæg og udbrede kendskab 
til politik om fravigelse fra 

standardenheder

6.4

Optimer Data Center i 
Vordingborg

Network IT Service Desk End User Computing Data Centre Security

Infrastructure 
management

2 3

Nuværende modenhed Nuværende modenhed

1 2

Nuværende modenhed

2 3

Nuværende modenhed

3 4

Nuværende modenhed

2 3

Nuværende modenhed

2 3

For seks områder er identificeret en række initiativer, der hver for sig vil bidrage til at øge infrastrukturens 
modenhed. Ambitionsniveau og kapacitet skal afklares for at fastlægge en konkret prioritering

Note: Den fulde modenhedsvurdering af infrastrukturen fremgår af bilag D
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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

Note: Den fulde modenhedsvurdering af infrastrukturen fremgår af bilag D
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Vurdering af fremtidige kompetencebehov

Projektejerskab Projektledelse Digitale processer Teknologi

Evnen til som it-konsulent at have 
overblik over teknologier og fokus 
på sikker og stabil drift, dvs.

• at matche forretningsbehov 
med relevante it-løsninger

• at vurdere teknologiers fordele 
og ulemper

• at indkøbe løsninger og 
samarbejde med leverandører

• at optimere og effektivisere 
processer i daglig drift

• at inspirere forretningen til at 
realisere relevante gevinster

Projektejerskab er evnen til som 
ledelse at tage ejerskab for 
konkrete projekter, dvs.

• at fastlægge projekters mål, 
gevinster, leverancer, 
bemanding og rammer

• at være ambassadør 

• at lede projektledere

• at træffe aftaler om daglig 
drift af leverancer

• at vedholdende forfølge 
gevinster

Projektledelse er evnen til som  
operationel leder at tage ansvar 
for konkrete projekter, dvs.

• at planlægge projekters 
leverancer, så mål indfries

• at varetage dialog med 
interessenter og brugere

• at lede projektdeltagere og 
underleverandører

• at forankre leverancer i en 
daglig drift i forretning og IT

• at planlægge gevinster

Evnen til som udviklingskonsulent 
at designe og implementere 
digitale processer, dvs.

• at kortlægge kerneprocesser 
og støtteprocesser

• at være facilitator og 
inspirator  

• at lede implementering af 
digitaliseringsprocesser

• at forankre nye og justerede 
processer i daglig drift

• at realisere gevinster

Givet strategiske mål og initiativer vil Faxe Kommune have behov for en række nøglekompetencer. Næste 
skridt bør være en vurdering af, hvilke kompetencer, der allerede haves, skal udvikles og/eller anskaffes 
(ansættelse eller konsulenter)
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Plan og næste skridt for styrket digitalisering

Centraliserede programstyringsprocesser

Samarbejdsmodel mellem forretning og IT
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Roller/ansvar

Leverancer

Økonomi

Styring og opfølgning

Processer

Samarbejde

Sikkerhed

Datacenter

Netværk

PC’ere

Telefoni

SLA og processer

Infrastruktur

Projektejerskab Projektledelse Digitalisere processer Teknologi

Kompetencer og ressourcer

1. Bedre integration mellem systemer

2. Bedre ledelsesinformation via KOMLIS

15. Effektiviseret anvendelse af ESDH

For-
analyse

Eksekvering Gevinst-
realisering

6-12 mdr.

For-
analyse

Eksekvering Gevinst-
realisering

Mere end 12 mdr.

For-
analyse

Eksekvering Gevinst-
realisering

6-12 mdr.

3. Digitalisering af økonomistyring

11. RPA til at automatisere rutineopgaver 

12. Chatbot som indgang til kommunen

For-
analyse

Eksekvering Gevinst-
realisering

Mere end 12 mdr.

For-
analyse

Eksekvering Gevinst-
realisering

3-6 mdr.

For-
analyse

Eksekvering Gevinst-
realisering

3-6 mdr.

Konkrete næste trin

1

1
Forankring i 
topledelsen

2
Planlæg portefølje 
Allokér ressourcer

3
Fastlæg IT’s ansvar og 
leverancer ift. centrene.

4

Tilvejebring ressourcer 
til projektledelse 
(opkvalificering, nye 
medarbejdere, 
konsulenter)

5

Iværksæt handlings-
plan for sikkerhed. 
Genbesøg datacenter 
back-up i Vordingborg

Porteføljestyring
Plan og opfølgning

Ressourcestyring
Økonomistyring

Risikostyring
Gevinstrealisering

1. prioriteter 2. prioriteter

2

3

5

6

Igangsæt foranalyser på 
1. prioritetsprojekter

6

4


