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Resumé af projekterne i Digitaliseringsplan 2020
Tværgående digitaliseringsprojekter

Autosignering af refusion
Formålet med projektet er at ensrette, effektivisere og automatisere de eksisterende arbejdsgange omkring 
signering af refusion for ansattes sygdom og barsel med løsningen Autosignering fra Silkeborg Data. 

Digitaliseringsprojekter for By-, Kultur- og Miljøområdet

Digital styring af materialeflow til understøttelse af bibliotekets udstillinger

Projektet går ud på at indføre et nyt digitalt system, der intelligent styrer bibliotekets materialeflow og 
samtidig understøtter innovative udstillingsmetoder, som målretter og fremmer fokus på litteratur og læsning.

Digitaliseringsprojekter for Børne- og Ungeområdet

Kø- og aftalesystem til Familieafdelingen
For at optimere tidsforbruget investeres der i et digitalt fremmøderegistreringssystem, som borgerne skal 
benytte, når de møder op til et møde i Familieafdelingen. Borgeren registrerer ved fremmøde i 
Familieafdelingen sin ankomst på en digital stander og medarbejderen modtager besked på sin computer og 
mobiltelefon, om at borgeren er fremmødt. Ligeledes modtages der besked i vagten, hvis en borger møder 
uanmeldt op for at tale med en sagsbehandler. 

SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier
Den nuværende pdf.blanket til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier (timelønnede) erstattes af 
SD app’en ”MinLøn”, hvor aflastningsfamilierne via deres mobiltelefon eller Ipad let kan registrere og 
dokumentere de udlæg mv. de har haft i forbindelse med en aflastning. Med app’en optimeres, digitaliseres 
og automatiseres hele indberetnings- og udbetalingsprocessen til fordel for både kommunen og 
aflastningsfamilien. 

Automatisk betaling af faktura i Prisme via softwarerobotter (RPA) til DUBU/Calibra
Der laves en RPA-løsning til Familieafdelingen som på baggrund af faktura i Prisme kvalificerer og 
kontrollerer om det fakturerede beløb er i overensstemmelse med bevillingen i DUBU/Calibra. Løsningen 
erstatter den nuværende manuelle og langsommelige proces, hvor en administrativ medarbejder i 
forbindelse med godkendelsen og betalingen af fakturaer skal kontrollere i fagsystemet, om der er 
overensstemmelse mellem faktura og bevilling.  

Digitaliseringsprojekter for Kommunaldirektørens område 

Digital aktindsigt og arbejdsgange i Huslejenævnet
Huslejenævnet omlægger deres aktindsigt. Borgere og andre parter kan modtage alting digitalt enten fra 
partens egen adresse eller ved fremmøde på Rådhuset. Ligeledes kan der ske omlægning af arbejdsgange. 

Digitaliseringsprojekter for Social-, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet

Skærmbesøg i Hjemmeplejen 
Skærmteknologi består af en digital løsning, hvor en medarbejder i hjemmeplejen/sygeplejen kommunikerer 
via en videosamtale med en borger ved hjælp af en skærm i borgerens hjem, og dermed leverer en eller 
flere ydelser, som ellers skulle leveres via et fysisk besøg.

Udvikling af fagsystemerne i Arbejdsmarkedsafdelingen
SSA får via deltagelse i forskellige udviklingspilotprojekter mulighed for at præge udviklingen af 
Arbejdsmarkedsafdelingens fagsystemer og medvirke til at sikre, at de it-systemer, der skal understøtte 
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arbejdsgangene, er helt up-to-date. Målet er, at der leveres den bedst mulige understøttelse til sagsbehandlerne 
samt sættes den bedst mulige service til rådighed for borgerne. 

Nye måder at møde borgere på 
Via forskellige borgerrettede digitale løsninger, understøttes borgere ift. selvstændighed i hverdagen, med 
løsninger der visuelt og automatisk giver overblik, ro og tryghed. Der forventes indkøbt en række forskellige 
løsninger (licenser mm.), samt hardware i form af tablets, mobiltelefoner og skærme. 

Udvikling: Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum i Socialafdelingen
Ifm. med udløbet af den nuværende kontrakt og overgang til SKI-aftale, vil den nye version af Sensum i 
højere grad kunne understøtte det afgørende arbejde med borgernes udvikling og i højere grad være med til 
at understøtte økonomistyringen i relation hertil. Den eksisterende løsning vil blive udvidet med en bedre 
brugergrænseflade, flere funktioner og mulighed for at koble tredjepartsløsninger på. Der vil samtidigt være 
fokus på procesoptimering af arbejdsgange og tilpasning af basisfunktioner i fagsystemet, så disse 
understøtter de nyeste metoder, lovgivning og afdelingens organisering.
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Tværgående projekter

Autosignering af refusion

Udvalg: Magistraten Aktivitet:   12 Administration

Område: Flere områder      SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Formålet med projektet er at ensrette, effektivisere og automatisere de eksisterende arbejdsgange 
omkring signering af refusion for ansattes sygdom og barsel med løsningen Autosignering fra Silkeborg 
Data. 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft X Effektivisering X

2. Beskrivelse af projektet 

Erfaringer fra andre kommuner og regioner viser, at op til ca. 75 % af refusionssagerne (blanket 
DP201R, DP201, DP202, DP401, DP402) vil kunne køre helt automatisk med løsningen Autosignering. 
25 % af refusionssagerne vil kører delvist automatisk, delvist manuelt grundet fejl af forskellige årsager. 
De refusionssager, der fejler, vil fremgå af en oversigt med fejltype, således at der i 
implementeringsforløbet og efterfølgende i driften kan arbejdes med at få andelen af fejlsager ned. 

Derudover melder andre kommuner, at de kun i starten kontrollerede de fuldautomatiske refusioner, men 
ikke gør det længere, da de ikke har fundet fejl i indberetningerne. 

Løsningen Autosignering er allerede en del af kommunens Løn og Personalesystemskontrakt med 
Silkeborg Data, og der er derfor ikke anlæg til anskaffelse af løsningen, men kun til implementering af 
løsningen. Implementering sker i Q1 2020.

I forbindelse med implementering af løsningen Autosignering har flere kommuner centralisereret 
refusionsopgaven og derved opnået en større ekspertise og sikkerhed for, at refusionssager, der fejler i 
systemet, stadig bliver indhentet. 

Der er dog en udfordring i forhold til daginstitutioner i BUO, som anvender Tamigos vagtplanssystem til 
bl.a. løn- og fraværsindberetninger, da fravær kun opdateres en gang om måneden herfra. Det bevirker, 
at fravær overføres for sent ift. fristerne for at søge sygedagpengerefusion, og derfor må refusionen ofte 
håndteres manuelt i Virk.dk. 

3. Projektets kvalitative mål 
Med projektet opnår Frederiksberg følgende kvalitative mål: 

 Højere kvalitet i arbejdsgange
 Ensrettede arbejdsgange 
 Færre fejl 
 Øget fokus på de tilbageværende fejltyper 

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
En vigtig forudsætning for en proces med automatisk signering af refusioner i Frederiksberg Kommune 
er, at anmeldelse og indberetning af sygdom og barsel sker med de korrekte fraværsårsager i 
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lønsystemet, og at det sker rettidigt, når medarbejderen bliver sygemeldt eller går på barsel – og ift. 
refusionsfristerne i Sygedagpengeloven. Som hjælp til korrekt fraværsregistrering har HR udarbejdet 
vejledninger til korrekt registrering af fravær. Vejledningerne findes på FKintra. 

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Lille – en stor del af refusionssagerne vil 
forsvinde for personalemedarbejderne, da 
det sker automatisk. Tilbage vil være 
håndtering af de sager, der fejler.  

Omfanget af målgruppen Lille – udtræk viser, at 173 ansatte har 
adgang til at søge refusion i Virk.dk. Det vil 
primært være personaleadministrative 
medarbejdere, dog personaleledere på nogle 
institutioner primært i BUO. 

Omfanget af den tekniske implementering Lille – en funktion, der skal slås til i løn- og 
personalesystemet.

Omfanget af den organisatoriske implementering Mellem – arbejdsgange skal ændres og 
justeres i den første tid for at opnå og bevare 
effekten.

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag
Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds: 

Det skal være let 
og give værdi at 
være digital

X Nye skridt med 
nye teknologier

Stærk digital 
ledelse 

Implementering
- der gør en 
forskel

X

Sikker 
behandling 
af data

X Fremtidssikker 
og bæredygtig 
it- og 
forretnings-
arkitektur

Stabil og parat 
it-infrastruktur

Digitalisering 
og 
effektivisering

X

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

I 1000 kr.

(-)=budgetforbedring
BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

I: Anlægsinvestering 85 0 0 0
Implementeringsomkostninger 

(herunder projektledelse) 85 0 0 0

System/teknologi-udgifter 0 0 0 0

II: Effektivisering (drift) -192 -222 -222 -222

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift) -192 -222 -222 -222
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Akkumuleret total (Tilbagebetaling) -107 -329 -551 -773

8. Fordelingsnøgle for de tværgående projekter 

Projektet anvender følgende fordelingsnøgle til effekten – sæt kryds: 

¼ til hvert 
område Lønsum adm. Lønsum alle X Andet

9. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter 

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023
Ændring i årsværk1 (Netto) 0,37 0,42 0,42 0,42

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Hvert område må se, hvilke personalemæssige konsekvenser forslaget har hos dem. 

1 Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, 
hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.
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BKM-projekter

Digital styring af materialeflow til understøttelse af bibliotekets udstillinger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitet:   51 Biblioteker og kultur

Område: BKM                              SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft Effektivisering X

2. Beskrivelse af projektet 
Projektet går ud på at indføre et nyt digitalt system, der understøtter nye udstillingsmetoder, og som fremmer 
fokus på litteratur og læsning. I første omgang er der tale om implementering på tre af kommunens fem 
biblioteksindgange; nemlig bibliotekerne på Danasvej, Godthåbsvej og KU.BE. 

Formålet med projektet er at styrke samlingerne på alle tre biblioteksindgange og udstille bøgerne på nye 
måder, således at indgangene bliver ”inspiratorier” for læsning. Dette sker ved hjælp af en ny teknologi, der 
”taler sammen med” bibliotekets eksisterende sorteringsrobot og automatisk udvælger relevant materiale til 
indgangspartiernes udstillingsområder, således at disse løbende suppleres op. 

Forslaget indebærer, at der investeres i digital understøttelse af og inventar til udstilling af materialer frem for 
i personlig betjening. Dette muliggør stordriftsfordele ved udstilling af materialer, samt at indgangene kan 
gøres ubemandede på de tre filialer.

Rent praktisk vil det betyde, at der kommer flere bøger på de tre filialers indgange, og at der bliver gjort 
plads til at udstille bøgerne i hele åbningstiden fra kl. 08.00 – 23.00. Bibliotekets brugere vil derfor kunne 
finde inspiration i indgangspartierne i filialernes fulde åbningstid. 

Der vil fortsat være faglig bemanding på hovedbiblioteket, så borgerne vil fortsat have adgang til hjælp til 
søgninger, vejledning mv. fra hovedbiblioteket. 

Uddybning
Ideen udspringer af den succesrige boghandlerkæde Waterstones i England, der bruger deres butikker til at 
udstille bøgerne. Her er butiksgulvet fyldt med borde med tematiske udstillinger som f.eks.: Den bog, du 
aldrig fik læst, Store tanker i små bøger, Det bedste af den ny faglitteratur, Alternative fremtider, De største 
klassikere gennem tiderne etc.

I en bibliotekssammenhæng muliggøres ideen af ny teknologi, der gør det muligt at registrere 
biblioteksmateriale som tilhørende et specifikt udstillingstema - med andre ord en intelligent og digital styring 
af bibliotekets materiale distribution.

Systemet, som kan sammenlignes med et lagerstyringssystem, holder automatisk styr på 
udstillingsområdernes specifikke temaer og sikrer, at der altid er et tilstrækkeligt udbud i 
udstillingsområderne. Ved hjælp af de i forvejen installerede RFID chips, ved systemet, om der eksempelvis 
pludseligt er et stort udlån fra et bestemt tema. Systemet vil dermed automatisk kunne udvælge mere 
materiale i samme tema fra hylderne eller sende returnerede bøger til udstillingsområdet. 
Det bliver således muligt at arbejde effektivt med denne form for inspiratorium.

Tanken er at indføre den samme form for inspiratorium, når hovedbiblioteket ombygges. Det vil således også 
give mulighed for at afprøve teknologien og gøre sig de første erfaringer, inden det rulles ud på et ombygget 
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hovedbibliotek. Samtidig giver det stordriftsfordele, at udstillinger og materialer kan administreres mere 
effektivt og bruges på fem lokationer.

De tre biblioteksindgange på Danasvej, Godthåbsvej og i KU.BE har hver deres fokus, idet der i 
biblioteksvisionen er fokus på at skabe forskellige indgange. 

Biblioteket på Godthåbsvej har en profil med fokus på børn og deres familier. Danasvej har i sin 
medborgerhusfunktion fokus på børn og unge, mens biblioteksfunktionen i KU.BE er det stille centrum i et 
hektisk hus. 

Tilsvarende når Biblioteket Frederiksberg gennem samarbejder med f.eks. skoler og jobcenter målgrupper, 
der ellers ikke bruger biblioteket. Desuden bidrager nye digitale formidlingstiltag som podcasts og Facebook-
grupper om f.eks. rockmusik til at nå nye flere målgrupper. Det er derfor muligt at dette projekt vil 
effektivisere filialdriften og forhøje udlånet ved at fokusere mere aktivt på målgrupperne. 

3. Projektets kvalitative mål 
Projektet skal medvirke til at sikre, at brugeren er i centrum for målrettet formidling i det åbne bibliotek. 

Materialer i udstillingsområdet vil, via dette projekt, kontinuerligt være målrettet de respektive indganges 
profiler og fokusområder og således understøtte målene i Biblioteksvisionen. 

Projektets kvalitative mål vil blive defineret ved projektopstarten, men vil formentlig omfatte målsætninger 
såsom: 

 at skabe et bedre og mere detaljeret digitalt overblik over hvor materialet befinder sig og hvor det 
bedst kan placeres

 at levere et bedre udbud af tematiserede udstillinger pr. indgang til inspiration for bibliotekernes 
brugere

 at borgerne ikke oplever tomme udstillingsområder, undtaget i ydertimerne af åbningstiden, hvor 
opfyldning ikke er muligt. 

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Det forudsættes: 

1. at projektet kan integreres med kommunens bibliotekssystem Cicero samt sorteringsrobot
2. at alt udstillingsmateriale er RFID chippet og tematiseret i kategorier. Der skal i projektet ikke afses 

yderligere ressourcer til dette arbejde
3. at selve it-løsningen kan skaleres ud til øvrige biblioteksfilialer på et senere tidspunkt 

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen stor

Omfanget af målgruppen stor

Omfanget af den tekniske implementering Medium

Omfanget af den organisatoriske implementering Medium
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6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag
Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds: 

Det skal være let 
og give værdi at 
være digital

X
Nye skridt med 
nye teknologier X

Stærk digital 
ledelse 

Implementering
- der gør en 
forskel

Sikker 
behandling 
af data

X
Fremtidssikker 
og bæredygtig 
it- og 
forretnings-
arkitektur

Stabil og parat 
it-infrastruktur

Digitalisering 
og 
effektivisering

x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
Der er til projektet indregnet 700.000 kr. til indkøb og implementering af det lagerstyringssoftware, der er 
nødvendig for at kunne understøtte den automatiserede udvælgelse og sortering af udstillingsmaterialet. 

Anlægsmidlerne er fordelt på: 

 Tilslutningsafgift på 1 kr. pr. indbygger (pt. svarende til ca.105.000 kr.)
 Implementeringsudgifter til oplæring, databehandling- og konvertering m.m. 

Løsningen koster ca. årligt 250.000 kr., hvilket dækker udgifter til: 

 support & vedligehold: ca. 30.000 kr. pr. kvartal
 drift: ca. 32.000 kr. pr. kvartal. 

Der er i første år beregnet halv effekt, idet der påregnes 4-6 mdr. implementeringsforløb, hvor der ikke 
faktureres for drift og vedligehold. 

På baggrund af ovenstående investeringer, forventes projektet at kunne bidrage med effektiviseringer på 0,5 
mio. kr. årligt. 

I 1000 kr.
(-)=budgetforbedring

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

I: Anlægsinvestering 700 0 0 0
Implementeringsomkostninger 

(herunder projektledelse) 0 0 0 0

System/teknologi-udgifter 700 0 0 0
II: Effektivisering (drift) -350 -500 -500 -500
III: Driftsudgifter 125 250 250 250
IV: Netto-effektivisering (drift) -225 -250 -250 -250
Akkumuleret total (Tilbagebetaling) 475 225 -25 -275

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter 

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023
Ændring i årsværk2 (Netto) 0,5 1 1 1

2 Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, 
hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.
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Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:

Projektet indebærer, at den personlige betjening på de berørte biblioteksfilialer ikke længere vil 
være bemandede, og at stillingerne vil blive nedlagt. 

Ovenstående personalemæssige konsekvenser er beregnet ud fra en gennemsnitlig 
lønomkostning på administrative medarbejder. Tjenestemandsansatte bibliotekarer og 
bogopsættere indgår i denne gennemsnitsløn jf. 
http://intra.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-02/Aarsv%C3%A6rk_og_fordelingsnoegler.pdf

Analyser af besøgstallene viser, at 53 % af besøgene i forvejen falder uden for de bemandede 
åbningstider, og at der ikke udlånes flere voksenbøger på filialer med bibliotekarisk betjening. 
Dette er eksempelvis tilfældet med Godthåbsvej, hvor der er bibliotekarbetjening, men ikke 
udlånes flere voksenbøger, end der gør på Danasvej, der i den bemandede tid bemandes med en 
servicemedarbejder. 

Dertil kommer medarbejdernes oplevelser af, at det ikke er faglig betjening, der efterspørges. 

Det skal bemærkes, at forslaget vil have betydning for muligheden for at finde ressourcer til 
yderligere bibliotekarisk bemanding på hovedbiblioteket inden for rammen, sådan som det er 
foreslået under forslaget med fusion af bibliotek og borgerservice.

http://intra.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-02/Aarsv%C3%A6rk_og_fordelingsnoegler.pdf


Side 12 af 35

BUO-projekter

Kø- og aftalesystem til Familieafdelingen

Udvalg: Børneudvalget Aktivitet:   61 Tilbud til børn og unge med 
særlige behov

Område: BUO      SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
At modernisere og effektivisere arbejdsgangene ved borgersamtaler således at medarbejderne ikke går 
forgæves for at hente borgere, der er indkaldt til møde, men som enten kommer for sent eller helt 
udebliver. 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Beskrivelse af projektet 
Når en borger melder sin ankomst via en digital skærm, modtager medarbejderen en besked på sin 
computer og mobiltelefon. I dag må medarbejderen gå ned til modtagerområdet uden at vide, om 
borgeren er mødt op. Det indebærer spildtid i de tilfælde, hvor borgerne er forsinket eller slet ikke møder. 
Samtidig medfører den nuværende løsning med en klokke på døren, at det administrative personale 
bliver forstyrret, da de oftest går ud og ser, hvem der ringer på. Den forstyrrelse vil med en digital 
fremmøderegistrering bliver væsentligt reduceret, da langt hovedparten af de borgere der møder op har 
en tid.

3. Projektets kvalitative mål 
Med projektet opnås følgende gevinster: 
- Større medarbejdertilfredshed
- Større borgertilfredshed
- Motor for effektiv styring
- Effektiv ressourceudnyttelse 

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Projektet forudsætter, at medarbejderne registrerer samtalerne i outlook og er online på pc eller 
mobiltelefonen, når borgeren registrerer sin ankomst. Tilsvarende forudsætter projektet, at der etableres 
et venteområde i regi af Familieafdelingen, hvor den digitale fremmøderegistreringsskærm kan stå, og 
hvor borgerne kan sidde indtil de bliver hentet af medarbejderen. Med etableringen af den digitale 
fremmøderegistrering, vil det ligeledes være muligt for de borgere, der ikke har en aftale, at anmelde 
deres ankomst. I disse tilfælde vil systemet skulle sættes op til, at der for disse borgere skal gå besked til 
udvalgte medarbejdere om, at der er mødt en borger op, som der skal tages hånd om. Der skal således 
laves nogle klare arbejdsgange for, hvorledes disse borgere skal registreres ind – og til hvem, samt 
hvordan der dækkes ind ved fx fravær i personalegruppen. Det samme gør sig reelt gældende for de 
borgere, som har en aftale med en medarbejder, men hvor medarbejderen er fraværende. Her skal der 
ligeledes udarbejdes nogle retningslinjer for, hvordan kollegaer kan tage en medarbejders aftaler over – 
og få besked, når borgeren kommer. 

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Stor – medarbejderne i Familieafdelingen vil 
opleve, at de ikke skal bruge spildtid på at gå 
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forgæves, for at hente en borger, der enten 
kommer for sent eller helt udebliver. 

Omfanget af målgruppen Stor

Omfanget af den tekniske implementering Lille

Omfanget af den organisatoriske implementering Medium

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag
Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds: 

Det skal være let 
og give værdi at 
være digital

x Nye skridt med 
nye teknologier

x Stærk digital 
ledelse 

Implementering
- der gør en 
forskel

x

Sikker 
behandling 
af data

Fremtidssikker 
og bæredygtig 
it- og 
forretnings-
arkitektur

Stabil og parat 
it-infrastruktur

Digitalisering 
og 
effektivisering

x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

I: Anlægsinvestering 75 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 10 0 0 0

- System/teknologi-udgifter 65 0 0 0

II: Effektivisering (drift) -58 -58 -58 -58

III: Driftsudgifter 24 24 24 24

IV: Netto-effektivisering (drift)3 -34 -34 -34 -34

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)4 41 7 -27 -61

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter 

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023
Ændring i årsværk5 (Netto) 0,07 0,07 0,07 0,07

3 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
4 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt 
fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
5 Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, 
hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Effektiviseringen indebærer alene mere tid til at løse opgaverne. Der er således tale om en 
administrativ, kvalitativ effektivisering. 
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SD APP (timelønnede) til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier

Udvalg: Børneudvalget                                                     Aktivitet:     12 Administration                      

Område: BUO                                                                  SER/OVF: Serviceudgift       

1. Projektets formål 
Formålet med projektet er dels at automatisere og lette indberetningen af timer og udlæg for 
aflastningspersoner. Dels at digitalisere og effektivisere beregning og udmøntning af plejevederlag og 
udlæg til aflastningspersoner, som er timelønsansatte – og som ikke kan benytte den SD-løn APP, der 
er udviklet til månedslønsansatte medarbejdere i Frederiksberg Kommune. 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Beskrivelse af projektet 
Med SD APP (timelønnede) digitaliseres indberetningen og udmøntningen af plejevederlag samt tillæg 
for kost og logi til aflastningsfamilier. SD APP understøtter overenskomst (ovk. 99041) for 
aflastningspersoner, som er timelønnede og skal indberette tid for hver registrant (barn/ung), som de 
aflaster. SD APP (timelønnede) er et dedikeret og simpelt registreringsværktøj målrettet timelønnede 
medarbejdere, som skal have betaling for de opgaver, de har varetaget, samt de udlæg de har haft til 
kost og logi i forbindelse med at de har varetaget rollen som aflastningsperson for et barn eller en ung, jf. 
serviceloven § 84. 

SD APP (timelønnede) erstatter den nuværende pdf-blanket som aflastningspersonen skal udfylde og 
sende ind til kommunen til efterfølgende manuel behandling før timerne kan tastes i SD-løn og sættes til 
udbetaling. 

Med projektet effektiviseres arbejdsgangen ift. modtagelse og behandling af de modtagne blanketter, 
herunder registrering, journalisering og indtastning i SD-løn. Der vil med implementeringen af SD APP 
(timelønnede) stadig være behov for at kvalitetssikre og kontrollere, at de indberettede data er korrekte, 
ligesom der forventes at være et løbende behov for at hjælpe aflastningspersonerne med at rette op på 
fejlindtastninger i SD APP (timelønnede). 

SD har for at hjælpe kommunerne i implementeringsfasen udviklet en vejledningsmanual samt video til 
brugerne af SD APP (timelønnede). Det skønnes dog, at der i forbindelse med ibrugtagningen af SD 
APP (timelønnede) skal afsættes tid til at få udbredt viden om systemet og få vejledt 
aflastningspersonerne om det nye digitale indberetningsværktøj. 

                      

3. Projektets kvalitative mål 
Med SD APP (timelønnede) opnås:
- En skræddersyet løsning målrettet aflastningspersonerne og det barn (registrant), som der skal 

udmøntes plejevederlag for. 
- Digitaliserer og effektiviserer indberetningen for alle ansættelsesforhold ét samlet sted.
- Automatiserer avancerede beregninger af plejevederlaget afhængig af registrantens sværhedsgrad, 

alder mv. 
- Automatiseret og effektiv sagsbehandling baseret på aflastningspersonens egne indberetninger; den 

manuelle behandling erstattes af maskinel indberetning og behandling. 
- Mindre fejlmargin i beregning og udmøntning af plejevederlag til aflastningspersoner.

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
SD APP (timelønnede) er udviklet til iPhone (iOS) og Android, og kan anvendes på iPads/tablets, som 
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understøtter disse mobile operativsystemer. Løsningen kan tilgås via NemID login, og forudsætter at de 
afdelinger, der ønsker at tage SD APP (timelønnede) i brug, er tilmeldt Medarbejdernet/MinLøn App. 
Desuden forudsætter ibrugtagningen at aflastningspersonerne bliver sat rigtigt op i Basisløn3270 pr. 
ansættelse med registrants CPR. 

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Medium – Implementeringen vil kræve nogle 
ressourcer; heri menes der formidlingen til 
aflastningsfamilierne; hjælp til at få oprettet 
app’en og få indberettet korrekt. 

Omfanget af målgruppen Lille 

Omfanget af den tekniske implementering Lille

Omfanget af den organisatoriske implementering Lille

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag
Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds: 

Det skal være let 
og give værdi at 
være digital

x Nye skridt med 
nye teknologier

Stærk digital 
ledelse 

x Implementering- 
der gør en 
forskel

x

Sikker 
behandling 
af data

x Fremtidssikker 
og bæredygtig 
it- og 
forretnings-
arkitektur

Stabil og parat 
it-infrastruktur

Digitalisering og 
effektivisering

x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

I: Anlægsinvestering 69 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 19 0 0 0

- System/teknologi-udgifter 50 0 0 0

II: Effektivisering (drift) -40 -40 -40 -40

III: Driftsudgifter 10 10 10 10

IV: Netto-effektivisering (drift)[1] -30 -30 -30 -30

[1] Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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Akkumuleret total 
(Tilbagebetaling)[2] 39 9 -21 -51

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter 

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023
Ændring i årsværk[3] (Netto) 0,08 0,08 0,08 0,08

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Digitaliseringsforslaget vurderes ikke som udgangspunkt at frigive tid til anden opgaveløsning, 
men alene effektivisere arbejdsgangene i forbindelse med sagsbehandlingen og udbetalingen af 
plejevederlag til aflastningspersoner. Den største gevinst er, at beregningerne af plejevederlaget 
bliver korrekte, og at en evt. fejlmargin reduceres, som følge af at beregningerne automatiseres på 
baggrund af de indtastede oplysninger i app’en. Endvidere forventes sagsbehandlingstiden at 
blive væsentligt afkortet. 

[2] Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt 
fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
[3] Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, 
hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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Automatisk betaling af faktura i Prisme via RPA til DUBU/Calibra

Udvalg: Børneudvalget Aktivitet:   12 Administration

Område: BUO      SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Automatisere og kvalificere betaling af fakturaer i Prisme med en RPA-løsning, der er koblet op på 
fagsystemerne DUBU og Calibra. 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft Effektivisering x

2. Beskrivelse af projektet 
Der laves en RPA-løsning som på baggrund af faktura i Prisme kvalificerer og kontrollerer, om det 
fakturerede beløb er i overensstemmelse med bevillingen i DUBU/Calibra. Erstatter den nuværende 
manuelle og langsommelige proces, hvor en administrativ medarbejder i forbindelse med godkendelse 
og betaling af faktura skal kontrollere i fagsystemet, om det fakturerede beløb er i overensstemmelse 
med bevillingen. 

Idet det endnu er uvist, hvorledes systemerne spiller sammen, fordi det nye DUBU og Calibra endnu ikke 
er fuldt ud implementeret i Familieafdelingen, skønnes det ikke realistisk før tidligst i løbet af 2020, at det 
bliver muligt at lave en kortlægning af, hvordan der kan skabes en integration mellem Prisme og de to 
fagsystemer. På den baggrund er det vurderingen, at der først opnås en effektiviseringsgevinst på RPA-
løsningen i 2021. 

3. Projektets kvalitative mål 
Følgende gevinster forventes realiseret: 
- Forbedret registreringspraksis hos sagsbehandlerne i Familieafdelingen
- Større sammenhæng mellem bevillinger og faktureringer
- Effektive arbejdsgange og processer 
- Effektiv ressourceudnyttelse

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Projektet forudsætter, at det er muligt at finde kvalificerbare data i DUBU og Calibra, som robotten kan 
genkende ift. oplysningerne i Prisme, fx EAN.nr., cpr.nr., bevillingsdato el.lign. som kvalificerer og 
understøtter fakturaens korrekthed. Det er for nuværende usikkert med hvor stor nøjagtighed robotten 
kan kvalificere fakturaen i fagsystemerne, herunder hvad det kræver for at opnå en træfsikkerhed på 
100%. 

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Stor – indebærer at de manuelle 
fakturabehandlinger erstattes af en robot 
(RPA), som kvalificerer at fakturaerne op 
mod bevillingerne i fagsystemerne. 

Omfanget af målgruppen Stor 

Omfanget af den tekniske implementering Medium

Omfanget af den organisatoriske implementering Lille
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6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag
Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds: 

Det skal være let 
og give værdi at 
være digital

x Nye skridt med 
nye teknologier

Stærk digital 
ledelse 

x Implementering
- der gør en 
forskel

x

Sikker 
behandling 
af data

x Fremtidssikker 
og bæredygtig 
it- og 
forretnings-
arkitektur

Stabil og parat 
it-infrastruktur

Digitalisering 
og 
effektivisering

x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

I: Anlægsinvestering 50 0 0 0
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 50 0 0 0

- System/teknologi-udgifter 0 0 0 0

II: Effektivisering (drift) 0 -100 -100 -100

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)6 0 -100 -100 -100

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)7 50 -50 -150 -250

8. Fordelingsnøgle for de tværgående projekter 

Projektet anvender følgende fordelingsnøgle til effekten – sæt kryds: 

¼ til hvert 
område Lønsum adm. Lønsum alle Andet

Her uddybes fordeling ”Andet”: 

9. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter 

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

6 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
7 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt 
fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
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Ændring i årsværk8 (Netto) 0,00 0,19 0,19 0,19

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Der frigives tid fra de administrative medarbejdere, som betaler regninger. 

8 Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, 
hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.
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KDO-projekter

Digital aktindsigt og arbejdsgange i Huslejenævnet

Udvalg: Magistraten Aktivitet:   12 Administration

Område: KDO      SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Beskrivelse af projektet 
Projektet skal transformere aktindsigtssager i Huslejenævnet til at være digitale, herunder de 
understøttende arbejdsgange og afskaffelse af papirsager fra 2005 og frem.

Når der efter implementeringen søges om digital aktindsigt, så vil det fremadrettet foregå ved 
fremsendelse af akter via sikker mail og alternativt ved fremmøde på rådhuset med henblik på at tilgå 
materiale via USB og en neutral computer uden systemadgang.

På baggrund af en færdiggørelse af en konvertering af digitale GEOCON-sager fra 2005 og frem, 
indføres der, ved hjælp af kommunens eksisterende digitale aktindsigtsmodul, digitale arbejdsgange i 
aktindsigtssagerne. Der kræves dog en mindre investering i IT-udstyr og organisatorisk understøttelse til 
omstillingen.

Som konsekvens af projektet skal alle papirsager fra 2005 og frem afskaffes. Derefter vil alle sager fra 
2005 og frem udelukkende foreligge digitalt.

Digitale arbejdsgange og afskaffelsen af papirsager afvikler desuden en del papirkopiering, hvilket også 
er i overensstemmelse med det tværgående projekt om aktindsigt.

3. Projektets kvalitative mål
 Digital aktindsigt og håndtering af information til gavn for borgere og ejendomsmæglere.
 Digitale arbejdsgange med henblik på at lette det samlede arbejde i en aktindsigtssag, herunder

reducere manuelle arbejdsgange.
 Afvikle papirkopiering.
 Afskaffelse af papirsager, der pt. optager meget plads i Nævnssekretariatet.
 Afvikle arbejdsgange med dobbelt arkivering i form af digitale- og papirversioner.
 Sikker behandling af data ved afskaffelse af papirsager.

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Projektet forudsætter investeringer i at færdiggøre en GEOCON-konvertering af eksisterende 
digitaliserede sager fra 2005 og frem. Det vurderes, at de mange sager fra før 2005 i begrænset omfang 
efterspørges i forbindelse med aktindsigter. De digitaliseres derfor ikke, men opbevares fortsat i 
papirform i arkivet.

Projektet er i overensstemmelse med det tværgående digitaliseringsprojekt om automatiseret aktindsigt, 
da nærværende projekt muliggør og effektiviserer frem til brugen af automatiseret aktindsigt.
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5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Lille 

Omfanget af målgruppen Lille 

Omfanget af den tekniske implementering Lille

Omfanget af den organisatoriske implementering Lille

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag
Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds: 

Det skal være let 
og give værdi at 
være digital

X Nye skridt med 
nye teknologier

Stærk digital 
ledelse 

X Implementering
- der gør en 
forskel

X

Sikker 
behandling 
af data

X Fremtidssikker 
og bæredygtig 
it- og 
forretnings-
arkitektur

Stabil og parat 
it-infrastruktur

Digitalisering 
og 
effektivisering

X

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

I: Anlægsinvestering 
- Organisatorisk understøttelse 30 0 0 0
- It-udstyr 15 0 0 0
- Konvertering 25 0 0 0

II: Effektivisering (drift) -70 -70 -70 -70

III: Driftsudgifter 0 0 0 0

IV: Netto-effektivisering (drift)9 -70 -70 -70 -70

Akkumuleret total 
(Tilbagebetaling)10 0 -70 -140 -210

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter 

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

9 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
10 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt 
fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
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Ændring i årsværk11 (Netto) -0,14 -0,14 -0,14 -0,14

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Arbejdstidsnedsættelse på 5 timer/uge

11 Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, 
hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.
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SSA-projekter

Skærmbesøg i hjemmeplejen

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget Aktivitet:   40 Omsorg

Område: SSA      SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
At udbrede skærmbesøg til hele hjemmeplejen, således at der kan leveres hjemmeplejeydelser via 
skærm, fremfor fysiske besøg. 

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Beskrivelse af projektet 
Skærmteknologi består af en digital løsning, hvor en medarbejder i hjemmeplejen/sygeplejen 
kommunikerer via en videosamtale med en borger ved hjælp af en skærm i borgerens hjem, og dermed 
leverer en eller flere ydelser, som ellers skulle leveres via et fysisk besøg.

3. Projektets kvalitative mål 

 Større kvalitet i ydelsen. Medarbejdere vurderer, at de bedre kan være ”fagkoncentreret”, når de 
møder en borger virtuelt uden forstyrrelser.

 Diskretion i modtagelsen af ydelser. For nogle borgere er det positivt at leveringen af ydelsen ikke 
medfører, ”at der holder en hjemmehjælperbil i indkørslen”. 

 ”Besøg” til tiden. Det er muligt at levere ydelser på et fastlagt tidspunkt, frem for et tidsinterval, når 
det sker via skærmløsningen. 

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
At der sikres stabil netværk, således at signalet går tydeligt igennem, og teknologien er ”stabil og 
driftssikker”. Det skaber utryghed for borgerne og medarbejderne, hvis forbindelsen er dårlig eller 
teknologien ikke virker. I andre kommuner har det været en udfordring at identificere det forventede antal 
borgere til skærmbesøg, hvilket har haft negativ effekt for businesscasen. 

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Stor - da hjemmeplejen skal reorganiseres 
og levere hjemmeplejeydelser på en ny 
måde

Omfanget af målgruppen Medium – når projektet er fuldt 
implementeret forventes der ca. at være 75 
borgere på

Omfanget af den tekniske implementering Medium – der er tale om velafprøvet 
teknologier, men da personalet og borgere 
ikke har benyttet den før, vil der være en 
opgave i at sikre korrekt brug

Omfanget af den organisatoriske implementering Stor – da der skal foretages en 
reorganisering af medarbejdernes måde at 
levere hjemmeplejeydelser på. 
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6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag
Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds: 

Det skal være let 
og give værdi at 
være digital

x Nye skridt med 
nye teknologier

x Stærk digital 
ledelse 

Implementering
- der gør en 
forskel

x

Sikker 
behandling 
af data

Fremtidssikker 
og bæredygtig 
it- og 
forretnings-
arkitektur

Stabil og parat 
it-infrastruktur

Digitalisering 
og 
effektivisering

x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

I: Anlægsinvestering 521
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 300

- System/teknologi-udgifter 221

II: Effektivisering (drift) -50 -350 -400 -450

III: Driftsudgifter 45 222 225 225

IV: Netto-effektivisering (drift)12 -5 -128 -175 -225

Akkumuleret total 
(Tilbagebetaling)13 516 388 213 -12

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter 

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023
Ændring i årsværk14 (Netto) 0,1 0,4 0,4 0,5

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har: Når projektet 
implementeres, vil de personalemæssige konsekvenser blive nærmere afklaret.

12 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
13 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt 
fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
14 Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, 
hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.
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Udvikling af fagsystemerne i arbejdsmarkedsafdelingen 

Udvalg: Magistraten Aktivitet:   12 Administration

Område: SSA                                                    SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
SSA får, via deltagelse i forskellige udviklingspilotprojekter, mulighed for at præge udviklingen af 
arbejdsmarkedsafdelingens fagsystemer og medvirke til, at sikre, at de IT-systemer, der skal understøtte 
arbejdsgangene, er helt up-to-date. Målet er, at der leveres den bedst mulige understøttelse til 
sagsbehandlerne samt sættes den bedst mulige service til rådighed for borgerne. 

Opfyldelse af lovkrav x Kvalitetsløft x Effektivisering

2. Beskrivelse af projektet 
Projektet er et investeringsprojekt, hvor der betales 25.000 pr. pilotprojekt til leverandøren. Beløbet bliver 
fratrukket, hvis SSA senere ønsker at købe det udviklede modul, når det er klar til at blive sat i drift. 

SSA bidrager i pilotprojekterne med arbejdstid og kompetencer. Det vurderes, at samarbejdet vil betyde, de 
færdige løsninger i højere grad vil være målrettet SSAs reelle behov og dermed højne kvaliteten i 
sagsbehandlingen og/eller den service, der kan ydes til borgerne.

Pilotprojekter, som blandt andet kan indgå i projektet:

 App til borgerkommunikation i Fasit
 Fasit Planner til afløsning af STARs planner, som udgår
 UU vejledning – understøttelsesfunktion i Fasit
 Digitalt underskriftsrum
 Match –mellem åbne stillingsopslag og stillingsopslag med de mest relevante ledige borgere
 Forberedelse af plan
 Dialogmodul til understøttelse af skriftlig dialog mellem borger, jobcenter og a-kasse, virksomheder 

samt andre myndigheder som fx STAR  

3. Projektets kvalitative mål 
Projektet har til formål at: 
 Udvikle og understøtte sagsbehandlingen digitalt
 Give borgeren mulighed for en lettere tilgang til kommunikation med kommunen og dermed stille 

bedre service til rådighed for borgerne

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder 

I første omgang er der tale om et analyse- og udviklingsprojekt uden effektiviseringsmuligheder.

Rent tidsmæssigt er det hverken afklaret, hvilke pilotprojekter der vil blive igangsat, eller hvornår de evt. vil 
være færdigudviklet og klar til at sættes i drift.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Lille

Omfanget af målgruppen Medium
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Omfanget af den tekniske implementering Lille

Omfanget af den organisatoriske implementering Lille

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag
Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds: 

Det skal være let 
og give værdi at 
være digital

x Nye skridt med 
nye teknologier

x Stærk digital 
ledelse 

Implementering- 
der gør en 
forskel

x

Sikker 
behandling 
af data

x Fremtidssikker 
og bæredygtig 
it- og 
forretnings-
arkitektur

x Stabil og parat 
it-infrastruktur

Digitalisering og 
effektivisering

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

I: Anlægsinvestering 150

- Implementeringsomkostninger
(herunder projektledelse) 60

- System/teknologi-udgifter 90

II: Effektivisering (drift) -95 -95 -95 -95

III: Driftsudgifter 50 50 50 50

IV: Netto-effektivisering (drift)15 -45 -45 -45 -45

Akkumuleret total 
(Tilbagebetaling)16 105 60 15 -30

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter 

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023
Ændring i årsværk17 (Netto) 0 0 0 0

15 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
16 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt 
fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
17 Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, 
hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.
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Nye måder at møde borgerne på 

Udvalg: Socialudvalget Aktivitet:   73 Tilbud til voksne med særlige behov

Område: SSA      SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Projektet skal ved hjælp af forskellige digitale løsninger understøtte en udvikling, hvor digitale løsninger i 
højere grad integreres i mødet med borgeren – både hos borgeren selv og som et værktøj for medarbejdere 
og frivillige. Dette skal eks. muliggøre at brugerne og deres pårørende i højere grad kan involveres i 
udredningen i samarbejde med myndigheden og i den konkrete indsats.  

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

2. Beskrivelse af projektet. 
I regi af Den Sociale Masterplan for det voksenspecialiserede socialområde arbejdes der løbende med at 
udvikle fagligheden samt de nye bygningsmæssige rammer, som tages i brug i 2020. Projektet skal 
understøtte realiseringen af Den Sociale Masterplan via tre digitale hovedspor. De tre hovedspor er: 

- Øget brug af digitale løsninger til borgerne.
- Øget brug af gruppebaseret støtte. 
- Øget brug af frivillige. 

Øget brug af digitale løsninger til borgerne og i mødet med borgerne

De digitale løsninger skal understøtte borgerne på en lang række områder, som samlet set skal give 
borgerne mulighed for at få øget selvstændighed i hverdagen. Dette kan være via løsninger som giver 
borgerne overblik over deres dagsstruktur via af visuelle udtryk og dermed automatisk giver overblik, ro og 
tryghed. Ligeledes kan det være løsninger som giver borgerne og pårørende adgang til egne data og 
mulighed for at læse og skrive i systemerne.   

Øget brug af gruppebaseret støtte

I regi af kommunens støttekontaktpersonsordning arbejdes der videre med brugen af gruppebaseret støtte, 
hvor borgerne, der kan profitere heraf, visiteres til gruppebaseret støtte af forskellig art. Samme 
gruppebaserede indsats, som indgår som led i den nye værestedstankegang. Dette kan ske som hel eller 
delvis erstatning for den klassiske støtte i eget hjem. De digitale løsninger vil både kunne understøtte 
borgerne i at fastholde tilknytningen til den gruppebaserede indsats og hjælpe med at bygge videre på de 
sociale relationer og det netværk, som den gruppebaserede tilgang kan være med til at facilitere. 

Øget brug af frivillige

Sideløbende med en øget brug af gruppebaseret støtte, vil der blive arbejdet på at øge brugen af frivillige i 
tråd med den samskabelsesstrategi som gør sig gældende i forbindelsen med tildeling af midler til støtte af 
frivilligt arbejde. Strategien er at prioritere frivillige aktiviteter, der særligt understøtter og udvikler de 
forebyggende indsatser er servicelovens § 82. Her er for eksempel indgået et partnerskab med Cafe 
Paraplyen, der har til formål at udarbejde en ny civilsamfundsindsats med fokus på brug af frivillige. De 
digitale løsninger vil indeholde elementer, der kan styrke relationen mellem den kommunale 
opgavevaretagelse og de mange frivillige indsatser, som udgør et supplement hertil. 

3. Projektets kvalitative mål 

 Borgere bliver bedre til at kunne overskue opgaver og gennemføre gøremål selvstændigt 
 Borgere bliver mere aktive og til dels selvhjulpne. 
 Brugen af gruppebaseret støtte udbredes og understøttes samtidig af nye digitale løsninger
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 Øget involvering af frivillige indsatser i kommunens opgavevaretagelse

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
Baseret på andre kommuners erfaringer med at implementere lignende digitale løsninger, vurderes det 
centralt at medarbejdere og ledere er klædt på til at kunne benytte digitale løsninger. Derfor vil der blive 
afsat midler til at understøtte implementeringen af de forskellige løsninger. Det har ligeledes i andre 
kommuner været en udfordring at sikre de juridiske forhold omkring at kommunen visiterer til en digital 
løsning, som skal kunne benyttes på borgerens egen device, herunder håndtering af datasikkerhed for 
borgerne og medarbejdere. 

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Stor 

Omfanget af målgruppen Medium

Omfanget af den tekniske implementering Stor   

Omfanget af den organisatoriske implementering Stor 

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag
Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds: 

Det skal være let 
og give værdi at 
være digital

x Nye skridt med 
nye teknologier

x Stærk digital 
ledelse 

Implementering
- der gør en 
forskel

x

Sikker 
behandling 
af data

Fremtidssikker 
og bæredygtig 
it- og 
forretnings-
arkitektur

Stabil og parat 
it-infrastruktur

Digitalisering 
og 
effektivisering

x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer
 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

I: Anlægsinvestering 475 475
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 475 475

- System/teknologi-udgifter

II: Effektivisering (drift) -250 -500 -500 -500

III: Driftsudgifter 250 250 125 125

IV: Netto-effektivisering (drift)18 0 -250 -375 -375

18 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
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Akkumuleret total (Tilbagebetaling)19 475 700 325 -50

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter 

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023
Ændring i årsværk20 (Netto) 0 0,5 0,5 0,5

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Når projektet implementeres vil de personalemæssige konsekvenser blive nærmere afklaret. 

19 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt 
fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
20 Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, 
hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.
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Udvikling: Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum i Socialafdelingen

Udvalg: Socialudvalget Aktivitet:   73 Tilbud til voksne med særlige behov

Område: SSA                             SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål 
Nuværende kontrakt på fagsystemet Sensum udløber i 2020, og overgang til ny SKI-aftale vil medføre øgede 
omkostninger til fagsystemet. Den nye version af Sensum vil i højere grad kunne understøtte det afgørende 
arbejde med borgernes udvikling (progression) og i højere grad være med til at understøtte økonomistyringen 
i relation hertil. Der sker ved, at der stilles forbedrede funktionaliteter til rådighed, som vil sikre en mere 
moderne og sammenhængende løsning for både borgere, medarbejdere og pårørende. 

Opfyldelse af lovkrav x Kvalitetsløft x Effektivisering

2. Beskrivelse af projektet 
Frederiksberg Kommunes nuværende kontrakt med EG Online på fagsystemet Sensum udløber i 2020, og 
der skal implementeres en nyere version af Sensum. Den nye version af fagsystemet vil i højere grad kunne 
understøtte den politiske målsætning om, at der skal arbejdes målrettet med borgerens udvikling 
(progression), og samtidig understøtte socialafdelingens økonomiske styring, der er nødvendig at følge meget 
tæt på individniveau. Endvidere vil den systemmæssige forbedring også kunne understøtte det strategiske- og 
ledelsesmæssige arbejde ved at binde udfører og myndighed bedre sammen, og det vil i højere grad være 
muligt at udnytte synergier på tværs af tilbud. 

Ud over muligheden for at styrke det faglige arbejde med den enkelte borger, med fokus på hvad der giver 
størst mulig effekt, forventes overgangen til ny SKI-aftale også at medføre en stigning i årlig drift i forhold til 
nuværende kontrakt. 

Den eksisterende løsning vil blive udvidet med en bedre brugergrænseflade, flere funktioner og mulighed for 
at koble tredjepartsløsninger på. Der er som nævnt både fra politisk side og fagligt stor fokus på at sikre en 
sammenhængende opgaveløsning i Socialafdelingen og på tværs af forvaltningen med udgangspunkt i 
borgeren. Projektet skal imødekomme behov om stærk faglig og fleksibel opgaveløsning og dokumentation 
heraf, samt medvirke til, at borgerne på sigt gives adgang til deres egne data. Projektet understøtter ligeledes 
arbejdet i Borgerens Fælles Plan.

Som en del af implementeringen, vil der samtidigt være fokus på procesoptimering af arbejdsgange og 
tilpasning af basisfunktioner i fagsystemet, så disse understøtter de nyeste metoder, lovgivning og afdelingens 
organisering.

Et vigtigt omdrejningspunkt for projektet, er den nye brugergrænseflade Sensum Shareplan, der er en 
platform, der giver mulighed for at binde systemunderstøttelsen for borgere, pårørende og medarbejdere 
bedre sammen. Shareplan består af forskellige nye funktionaliteter: 

 Skærme til tilrettelæggelse af daglige arbejdsopgaver herunder digitalisering af whiteboards, 
papirkalendere osv. og en bedre sikring af overholdelsen af GDPR

 Mobile devices til straksdokumentation af eksempelvis medicin og progressionsmåling
 Sikkert videoopkald i forhold til kontakt mellem borgere og personale
 Borgerinvolvering hvor medarbejdere kan give digital information til borgere på egne enheder 
 Strukturapps til borgere over aktiviteter og opgaver i hverdagen, som hjælper borgeren med at skabe 

sammenhæng og overblik
 Involvering af pårørende og værger –mobil platform som giver mulighed for at være tættere på og 

understøtte borgeren
 Fælles info til overblik over arrangementer, madplaner, ture, hvem er på vagt osv. 
 Tilkobling af tredje parts løsninger, eksempelvis til velfærdsteknologi mv.

Projektet indebærer, ud over systemudgifter, også udgifter til projektledelse, undervisning og teknik. SSA 
finansierer selv mere end halvdelen af udgifterne fra rammen.
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3. Projektets kvalitative mål 
Der sikres større sammenhæng i opgaveløsningen med en mere moderne brugergrænseflade med mulighed 
for mere aktiv involvering af borgere og pårørende i den daglige dokumentation. 

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder 
SKI er ikke færdige med de nye forhandlingerne om it fagsystemer før ultimo maj 2019. Vi kender derfor ikke 
de endelige udgifter endnu. 

En forudsætning for optimal brug af de nye funktioner, vil være at der er en god It-infrastruktur og moderne 
hardware til rådighed.  

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen Medium – det er samme system, men med nye 
funktionaliteter

Omfanget af målgruppen Medium - det er samme system, men med nye 
funktionaliteter

Omfanget af den tekniske implementering Medium - det er samme system, men med nye 
funktionaliteter

Omfanget af den organisatoriske implementering Medium - det er samme system, men med nye 
funktionaliteter

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag
Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds: 

Det skal være let 
og give værdi at 
være digital

x Nye skridt med 
nye teknologier

x Stærk digital 
ledelse 

Implementering
- der gør en 
forskel

x

Sikker 
behandling 
af data

x Fremtidssikker 
og bæredygtig 
it- og 
forretnings-
arkitektur

x Stabil og parat 
it-infrastruktur

x Digitalisering 
og 
effektivisering

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

 Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl)
(-)=budgetforbedring

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023

I: Anlægsinvestering 500
- Implementeringsomkostninger

(herunder projektledelse) 200

- System/teknologi-udgifter 300

II: Effektivisering (drift) -250 -250 -250 -250

III: Driftsudgifter 100 100 100 100
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IV: Netto-effektivisering (drift)21 -150 -150 -150 -150

Akkumuleret total 
(Tilbagebetaling)22 350 200 50 -100

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter 

BF2020 BO2021 BO2022 BO2023
Ændring i årsværk23 (Netto) 0,1 0,1 0,1 0,1

Når projektet implementeres, vil de personalemæssige konsekvenser blive nærmere afklaret. 

21 Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)
22 Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt 
fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.
23 Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, 
hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!
file:///C:/Users/maol10/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/maol10/Tabeller_Opsummering%20af%20effekter%20Digiplan%202018.xlsx%23RANGE!%23REFERENCE!


Side 34 af 35

Open source redegørelse
Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. september 2014 følgende vedr. open source: ”Forvaltningen foretager 
allerede vurderinger af it-anskaffelser mhp. løsningernes it-arkitekturmæssige bæredygtighed, samt at 
forvaltningen ved den årlige digitaliseringsplan foretager en kortfattet redegørelse”

Open source omfatter it-systemer, hvor kildekoden er offentlig tilgængelig og kan genbruges af andre end 
dem, som har udviklet it-systemet. 

Generelt arbejder forvaltningen målrettet med at have en systematisk og kontrolleret anskaffelsesproces i 
forbindelse med nye it-anskaffelser. Dette omfatter forretningsbehov i forhold til de ofte komplekse krav, som 
der stilles til den kommunale opgaveløsning. Derudover indebærer det, at der forud for enhver it-anskaffelse 
skal ske en kritisk vurdering af om den konkrete løsning passer ind i det eksisterende it-miljø, om den lever 
op til sikkerheds- og databeskyttelseskrav samt om løsningen tilgodeser principperne i den fælleskommunale 
rammearkitektur. Et væsentligt omdrejningspunkt for nye it-anskaffelser er således at få etableret en 
sammenhængende og bæredygtig it-arkitektur, som understøtter forretningens behov – samtidig med at 
løsningerne skal være cost-effektive. 

Forvaltningen har i forlængelse heraf et fokus på open source-løsninger, ikke som et mål i sig selv, men ud 
fra en helhedsvurdering at vælge den løsning, som bedst tilgodeser kvalitet, leverance og samlet økonomi 
både til systemanskaffelsen, konsulentbistand og efterfølgende drift og udvikling. 

Frederiksberg Kommune har gennem de sidste mange år anskaffet flere open sourceløsninger (jf. tidligere 
redegørelser til kommunalbestyrelsen). I 2017 har forvaltningen bl.a. anskaffet open source inden for bl.a. 
web-platform til hjemmeside og intranet. 

Nedenfor er oplistet de it-løsninger, som er – eller er på vej til at blive - indkøbt eller udviklet i perioden 
oktober 2018 – oktober 2019. For hver enkelt løsning er det angivet, hvorvidt det er en open source løsning 
eller ej samt i de tilfælde, hvor der findes en open source løsning, hvilken begrundelse, der ligger til grund for 
fravalget af open source.  

Begrundelsen for fravalg af open source løsninger falder primært i fire kategorier: 

 Der findes ikke en open source løsning til den konkrete opgave
 Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning/er ikke i tilstrækkelig 

omfang tilgodeser de forretningsbehov, der ligger til grund for anskaffelsen. 
 Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning/er ikke har samme 

modenhed eller funktionalitet som den valgte løsning.
 Open source løsningen er samlet set ikke økonomisk fordelagtig.

Selvbetjeningsplatform til at 
bygge 
selvbetjeningsløsninger

KDO Det er forvaltningens vurdering, at den/de 
eksisterende open source løsning/er ikke i 
tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, 
der ligger til grund for anskaffelsen. 

Pilotprojekt Chatbot (DP 19) KDO Det er forvaltningens vurdering, at den/de 
eksisterende open source løsning/er ikke i 
tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, 
der ligger til grund for anskaffelsen. 

Pilotprojekt Kunstig 
intelligens (DP 19)

KDO Dele algoritmerne er blevet udført på open source 
platform

SAPA KDO Der findes ikke en open source løsning til den 
konkrete opgave. Det er monopolbrudsløsning fra 
KOMBIT.
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Automatiseret 
fakturabehandling (DP)

KDO Det er forvaltningens vurdering, at den/de 
eksisterende open source løsning/er ikke i 
tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, 
der ligger til grund for anskaffelsen. 

Drupal 8 til subsites KDO OpenSource
Skoleadministrative system, 
Tabulex Tea, Trio m. fl. 

BUO Der findes ikke en open source løsning til denne 
konkrete opgave

Calibra BUO Der findes ikke en open source løsning til denne 
konkrete opgave

MediaConnect - 
frontdeskløsning

BUO Der findes ikke en open source løsning til denne 
konkrete opgave. De tilkøbte løsninger er baseret 
på licenser, og
kan derfor ikke anvendes som open source.

DitmerFlex
Selvbetjeningsplatform

BKM
Byggeri

Det er forvaltningens vurdering, at den/de 
eksisterende open source løsning/er ikke i 
tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, 
der ligger til grund for anskaffelsen. 

DaluxFM
Ejendomsadministrations-
system

BKM
Ejendoms-
drift

Der findes ikke en open source løsning til denne 
konkrete opgave.

Renoweb
Administration af renovation

BKM
Miljø

Der findes ikke en open source løsning til denne 
konkrete opgave.

Syncronicer
Opgavestyring for P-
frederiksberg

BKM
Parkering

Der findes ikke en open source løsning til denne 
konkrete opgave.

Renotrack
Renovationssystem i bilerne

BKM
FGV

Der findes ikke en open source løsning til denne 
konkrete opgave.

Winkas Pro
Lokalebooking online

BKM Der findes ikke en open source løsning til denne 
konkrete opgave.

Lora-server
IOT-datahåndtering

BKM OpenSource

Node-Red
IOT-datahåndtering

BKM OpenSource

ACCESS TECHNOLOGY 
A/S
Håndtere nødkald

SSA Det er forvaltningens vurdering, at den/de 
eksisterende open source løsning/er ikke i 
tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, 
der ligger til grund for anskaffelsen. 


