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BAGGRUND 

I forbindelse med monopolbrudsprogrammet er der tidligt i planlægningsfasen arbejdet 

med realisering af gevinster for at sikre, at der skabes værdi for de berørte faglige enheder 

gennem en forandring.  I denne lille pjece, vil jeg gennemgå hvordan der arbejdes med 

gevinstrealisering i KY og KSD-projekterne.  

Der er nedsat flere grupper, der arbejder med gevinstrealisering på de 2 projekter. De 

personer, der er medlem af arbejdsgrupperne, vil naturligvis komme tæt på de metoder, 

der arbejdes med, men jeg mener, at medarbejdere, der ikke er direkte involveret i ge-

vinstrealiseringsarbejdet, bør kende de metoder, der arbejdes efter, samt hvilke mål vi har 

sat os i forbindelse med implementeringerne af de nye systemer. Det giver ikke mening 

at gennemføre et projekt, uden at have gjort sig nogle tanker om hvad man ønsker at opnå 

med projektet og den investering man foretager i form af arbejdstimer/penge, derfor skal 

vi også fokusere på at få en effektiv implementering af KY og KSD og høste alle mulige 

gevinster.  

 

GEVINSTREALISERING ER ET BÅDE OG  

Udgangspunktet er, at gevinstrealisering både kræver, at budgetterne tilpasses, at der sæt-

tes nye mål for service og kvalitet samt, at der foretages de nødvendige virkelige ændringer 

i forretningen – det vil sige ændringer i organisering, arbejdsgange, henvendelseskanaler 

m.v. 

Hvis man kun gør det ene og ikke det andet, opstår der uligevægt. Budgettilpasning uden 

ændringer i forretningen skaber usikkerhed om serviceniveauet, stress, mistillid m.v. Mens 

manglende budgettilpasning kan skabe utilsigtede serviceglidninger eller faldende pro-

duktivitet. Det er dette ”både-og”, der gør opgaven med at få realiseret gevinsterne fra 

digitaliseringen svær i praksis…. men ikke umulig!  
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Gevinstrealisering er et ”både-og” 
 

HVORFOR FOKUSERE PÅ FORANDRINGEN 

I digitaliseringsprojekter skabes der først værdi, når der fokuseres på, hvordan den nye 

teknologi og den information teknologien genererer, kan bruges til at ændre noget, som 

bidrager positivt til projektets og organisationens målsætning. Altså hvordan digitalisering 

benyttes til at forandre en proces. 

At arbejde med gevinstrealisering i projekterne vil derfor sige, at både positive og negative 

gevinster ved at gennemføre et projekt skal identificeres, planlægges og håndteres syste-

matisk, så der skabes forandring i adfærd, der gør, at gevinsterne kan dokumenteres og 

hentes. Hvis der ikke arbejdes målrettet med identifikation, håndtering og realisering af 

mulige gevinster, vil projektet ikke give den ønskede effekt uanset hvor stort et arbejde 

der er lagt i planlægningen og gennemførelsen af projektet. 

FORMÅLET MED GEVINSTREALISERING 

• At organisationen opnår den ønskede værdi i forbindelse med digitaliseringspro-

jekter. 
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• At inddrage organisationen tidligt i projektprocessen, så der skabes ejerskab for 

projektet. 

• At hvert digitaliseringsprojekt både leverer de aftalte leverancer samt skaber den 

forandring i adfærd, der skaber værdi. 

ORGANISERING 

En forudsætning for at vi kan opnå de forventede effektiviseringer er, at der skabes for-

andringer i de faglige enheder, derfor er det vigtigt, at implementeringen foregår i fælles-

skab med ledere og sagsbehandlere i de faglige enheder, der er deltager i processen 

med at beskrive effektueringer, fremfor at få noget trukket ned over hovedet. Når det er 

sagt, skal der dog ikke være tvivl om, at det er gevinstejeren, der har ansvaret for, at ge-

vinsterne realiseres. 

 

ROLLER OG ANSVAR 

ROLLE ANSVAR OG OPGAVER 
HVEM I ORGANISA-
TIONEN 

Programledelse Ansvarlig for programmets samlede gevinstrealisering. Igang-
sætter de projekter, der giver organisationen størst værdi ift. 
strategien. Sikrer, at flere projekter ikke jagter de samme gevin-
ster, og indsamler data om gevinster på programniveau. 

Direktion og fagchefer 
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Styregruppe Overordnet ansvarlige for hele digitaliseringsprojektet inkl. ge-
vinstrealisering. Sikrer, at gevinstejer og projektleder skaber 
den adfærd, der muliggør skabelse af værdi og forandring efter 
projektets afslutning. 

Gevinstejer, ledere af faglige 
enheder 

Gevinstejer Ansvarlig for gevinstrealiseringen. Leverandør af ressourcer til 
forandringsindsatsen. Sikrer skabelse af værdi og forandring i 
den faglige enhed og validerer, at gevinsterne fortsat kan reali-
seres. Overvåger muligheder for nye gevinster. 

Ydelseschef  

Projektleder Ansvarlig for tekniske og forretningsmæssige leverancer, der 
skaber mulighed for gevinstrealisering og forandring. Daglig le-
delse af projektet, herunder ledelse af forandring i den faglige 
enhed fra kulissen. 

Projektleder fra projektafde-
lingen i IT-afdelingen 

Projektgruppe Ansvarlige for at forandre adfærden lokalt i den faglige enhed. 
Er ambassadører og viser ny adfærd, men udbreder også ny 
adfærd gennem en aktiv indsats. Formidler information mellem 
brugere og projekt. 

Personer som umiddelbart 
kender alle og som alle ken-
der: Superbrugere, fagligt 
centrale personer og me-
ningsdannere i faglig enhed. 

Gevinstanalytikere Ansvarlig for analyse, måling og dokumentation af fremdrift og 
foretager måling og vurdering af fremdrift på skabelsen af ny 
adfærd og værdi – også efter projektets levetid. 

Medarbejdere fra gevinsteje-
rens organisation med godt 
kendskab til arbejdsgan-
gene. 

 

HVORDAN SIKRER VI EFFEKTIVISERINGERNE OPNÅS 

Ved implementering af nye IT-systemer taler man ofte om 80/20 reglen - 80% organisa-

tion og 20% teknik – ofte bruges tiden omvendt 80% til teknik og 20% på organisation. 

Det er meget vigtigt, at man har det fornødne fokus på de organisatoriske ændringer, 

hvis man vil sikre det forventede udbytte af det nye system. 

Hvis man vil sikre, at vi opnår de ønskede effektiviseringer, er der en række punkter, vi 

er nødt til at følge: 

Klare mål – forstået og accepteret af alle 

Det er meget vigtigt, at alle er enige i og har forstået, hvad målet med indførelse af det 

nye system er. Der skal være en klar beskrivelse af de nye arbejdsgange, så alle er klar 

over, hvordan de skal arbejde med det nye system. 

• Klare beskrivelser af nye arbejdsgange 

• Alle skal kende, forstå og acceptere målene 
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Før og efter tidsmålinger 

Hvis det skal give mening at tale om effektiviseringer, er man nødt til at vide, hvad ud-

gangspunktet er for effektiviseringen, derfor skal der foretages tidsmålinger på udførelse 

af opgaverne i det gamle system og efterfølgende i det nye system. 

Det er vigtigt at sige, at der absolut ikke er tale om kontrol af sagsbehandlernes effektivi-

tet, der er udelukkende tale om at kontrollere, at vi får de ventede effektiviseringer ved 

indførelse af det nye system.  

Tidsmålingerne er ikke en kontrol af sagsbehandlernes effektivitet, men bruges udeluk-

kende til at kontrollere: 

• Manglende implementering af nye arbejdsgange 

• Bristede forudsætninger på systemsiden 

• Fejl/uhensigtsmæssigheder i systemet 

Forandringsledelse 

Under hele implementeringsfasen og efter overgang til drift, er det vigtigt, at gevinsteje-

ren har opmærksomhed på projektet. Hvis tidsmålingerne ikke viser de forventede effek-

tiviseringer, skal der gribes ind, for at undersøge hvad årsagen er.  

• Er der tale om, at de aftalte arbejdsgange ikke overholdes 

• Er der lovet funktionalitet, der ikke er leveret 

• Giver den nye funktion alligevel ikke de forventede besparelser 

Gevinstejer udfører de nødvendige korrigerende handlinger og justerer eventuelt ge-

vinstmålene, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at opnå de forventede mål. 

Det er vigtigt at både projektleder og gevinstejer/ydelseschef holder fokus på projektet 

hele vejen og deltager aktivt i: 

• Beskrivelse af mål – opmærksomhed på behov for forandringer 

• Kommunikation af mål – motivere medarbejdere til at tage del i forandringen 

• Sørge for, at medarbejderne har den nødvendige viden og færdigheder om 

forandringen 

• Støtte under implementeringen 

• Anerkende resultaterne og sikre, at de fastholdes 

Ovennævnte punkter kaldes også ADKAR modellen, der illustreres herunder: 
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Fokus – Fokus – Fokus 

Det er vigtigt, at alle involverede i projektet har fuld fokus på deres opgaver. Det er spe-

cielt vigtigt, at både projektleder og gevinstejer / ydelseschef holder fokus på projektet 

hele vejen og deltager aktivt i beskrivelse og opfølgning af mål. Uden et effektivt samar-

bejde mellem Ydelseschef / gevinstejer og projektleder, kan det blive svært at opnå de 

ønskede gevinster. Sagsbehandlere er som alle andre vanemennesker, hvis der ikke be-

skrives nye arbejdsgange og følges op på, at de følges (eftermålinger m.v.) vil en del 

fortsætte, som man altid har gjort. Dette skal stoppes så tidligt som muligt, hvis det først 

bliver en vane, kan det være svært/umuligt at ændre det. 

Opfølgning på om aftalte arbejdsgange/rutiner overholdes 

Det er vigtigt, at de nye arbejdsgange overholdes, da de er forudsætningen for, at de for-

ventede effektiviseringer kan realiseres. Hvis man ikke følger de nye arbejdsgange, vil 

arbejdet blot blive mere besværligt, og der vil ikke være den fornødne tid til at løse alle 

arbejdsopgaver. 

• Nye arbejdsgange beskrives tydeligt og alle undervises i de nye arbejdsgange 

• Der følges løbende op på, om de nye arbejdsgange overholdes 

• Korrigerende handlinger/rettelse i arbejdsgangsbeskrivelser hvis nødvendigt 
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DEN OVERORDNEDE METODE  

Gevinstrealisering i monopolbrudsprojekterne tager udgangspunkt i KL’s skabelon for 

gevinstrealisering, der kan være lokale tilpasninger i de enkelte projekter, men overord-

net set følges nedenstående model: 

 

I det følgende gennemgås det aktuelle arbejde med nogle af ovennævnte faser på KY 

og KSD-projekterne. 
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STYRING 

BUSINESSCASE OG GEVINSTTYPER 

På både KY og KSD er der lavet detaljerede business cases, der løbende opdateres for-

bindelse med implementering af KY og KSD forventes det at der opnås 2 former for be-

sparelser, dels besparelser på den direkte udgift til betaling af systemerne, der forventes 

at være 25 pct. lavere end de priser, der alternativt skulle betales, hvis KMD’s monopol-

løsninger fortsatte. 

Udover besparelserne på de direkte systemudgifter forventes der også en række effekti-

viseringsgevinster på de nye systemer. 

EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER 

Monopolbrudsprojektet arbejder som udgangspunkt med følgende forventede effektivi-

seringsgevinster. 

• KOMBIT har tilbage i 2012 udmeldt, at det vurderes realistisk, at et fuldt indfa-

set KY og KSD vil kunne medføre en potentiel administrativ effektivisering på 

KMD Systemer Kr. 

KMD Aktiv  

KMD Dagpenge 

(Sygedagpenge) 

 

KMD Sag  

I alt 100% 

Fælles kommunale systemer Kr. 

Kommunernes Ydelsessystem (KY) 

Kommunernes Sygedagpenge 

system (KSD) 

Sagsoverblik Partskontakt (SAPA) 

Serviceplatform 

Støttesystemer 

(sikkerhed, beskedfordeler, 

organisation, klassifikation og 

index’er) 

Udbudsomkostninger 

Leverandørstyring 

Udfasningsomkostninger 

Finansiering af projektet 

I alt 75% 
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hhv. 20% og 40% af den effektive arbejdstid. KOMBIT understreger, at tallet 

er et gennemsnit for kommunerne under ét, og at den enkelte kommune skal 

være opmærksom på lokale forhold der kan påvirke tallet. 

• På baggrund af bl.a. erfaringer fra Randers Kommunes foreløbige deltagelse 

som pilotkommune forventes en effektivisering på KY på 10% og KSD på 20% 

fra 2019. 

• Implementeringen af specielt KY men også KSD er en stor opgave for Ydel-

seskontoret. Der skal ske manuel konvertering og oprydning af data og uddan-

nelsesomfanget er forholdsvis stort. Der vil være behov for at der afsættes 

ressourcer til implementeringen i længere perioder fra ultimo 2016 og i 2018, 

hvor de nye systemer forventes at kunne tages i brug. 

• Ydelseskontoret kompenseres til bl.a. frikøb af superbrugere, så de har mulig-

hed for at koncentrere sig 100% om implementeringen, styre oprydning i sa-

ger, forestå uddannelse på KY samt deltage aktivt i projektet, så superbru-

gerne ikke ”bare” er gode brugere, men ambassadører for de nye systemer. 

Der lægges stor vægt på, at vores superbrugere deltager aktivt i projektet og 

derved bliver ambassadører for de nye systemer. Udgiften finansieres af be-

sparelserne på monopolbruddet. 

• Udbetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, er en ekstra-

opgave for Ydelseskontoret, da opgaven tidligere har ligget i en anden afde-

ling. 

• Styregruppen for monopolbruddet drøfter løbende effektiviseringsmulighe-

derne i takt med at løsningerne udvikles. Det foreslås, at effektivitetsforbedrin-

gen ikke indgår den samlede økonomi for monopolbruddet. 

  



10 
 

GEVINSTTRÆER 

GEVINSTTRÆ KSD 

Gevinsttræ for KSD 

Gevinsttræet bygges op i samarbejde med ydelseschef og sagsbehandlere. Der tages 

udgangspunkt i gevinstdiagrammet. 

 
Gevinstdiagram for KSD 
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GEVINSTTRÆ FOR KY 

Gevinsttræ for KY 

Gevinsttræet bygges op i samarbejde med ydelseschef og sagsbehandlere. Der tages 

udgangspunkt i gevinstdiagrammet. 

Gevinstdiagram for KY 

OVERORDNEDE GEVINSTMÅL 

De overordnede gevinstmål for KY og KSD-projekterne er: 

• Skabe økonomisk råderum 

• God service til virksomheder, borgere og selvstændige 

• God kvalitet i sagsbehandlingen 
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• Udbetaling til tiden 

• Større indblik i egen sag 

• Hurtigere udbetaling af refusion 

• Rette op på ressource reduktion, der endnu ikke er dækket af systemforbed-

ringer (DUT) 

• Give ressourcer til nye opgaver (Ressourceforløbsydelser) 

I de enkelte projekter er der arbejdet på at identificere realistiske gevinstmål, som pro-

jektet vil arbejde med, følge op på og sikre realisering af. 

HVORDAN SIKRES GEVINSTERNE 

Hvis det skal være muligt at opnå de forventede gevinster på effektiviseringer, er der en 

række aktiviteter, der skal gennemføres i projektforløbet. Aktiviteterne vil betyde ændrin-

ger i medarbejdernes dagligdag, derfor er det vigtigt, at der sikres en god og åben kom-

munikation til medarbejderne, så alle føler sig trygge ved ændringerne og arbejder posi-

tivt på at opnå effektiviseringerne. Det er vigtigt at der i hele forløbet lægges vægt på føl-

gende: 

• En god og effektiv uddannelse af medarbejderne er vigtig for at projekterne kan 

blive en succes. Det er bedre at bruge lidt ekstra tid i starten, så alle er forberedt 

bedst muligt til de nye systemer. 

• De nye systemer vil medføre mange ændringer i arbejdsgangene for sagsbe- 

handlerne, derfor er det vigtigt at arbejdsgangene beskrives detaljeret og kommu-

nikeres åbent og positivt til sagsbehandlerne. 

• Det er vigtigt, at der afsættes den fornødne tid til at forberede overgangen til de 

nye systemer, her tænkes specielt på: 

o Oprydning i eksisterende systemer 

o God tid til at taste åbne sager ind i de nye systemer (KY) 

o Ændring i arbejdsgangsbeskrivelser og en god gennemgang af disse for med-

arbejderne 
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• Superbrugerne skal have den fornødne tid til at være superbrugere og skal ikke 

bare være ”gode brugere”. Det er vigtigt at superbrugerne kommer med i projek-

terne så tidligt som muligt, så de bliver en del af projekterne og ambassadører for 

de nye systemer. Superbrugerne skal have en stor viden om de nye systemer og 

de ændrede arbejdsgange, så de derved kan være med til at give brugerne den 

fornødne tryghed ved de nye systemer 

• I løbet af projektet skal der laves nyhedsbreve, så alle er forberedte og på de nye 

systemer og får god tid til at vænne sig til tanken om ændringerne. 
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SPECIFIKKE MÅL FOR KSD 

KSD-arbejdsgruppen har gennemgået nuværende arbejdsgange og vurderet dem i for-

hold til de forventede nye arbejdsgange.  

KOMBIT forventer følgende reduktioner i nuværende arbejdsgange ved indførelsen af 

KSD: 

Journalisering og fordeling (scan, fordel, opret sag, stamdata mv.) 

 
Formålet med det nye sy-
stem er, at sagsdannelsen 
sker automatisk, når indbe-
retningen hentes fra Nem-
Refusion. 

 
En stor del af denne opgave 
er indscanning af underret-
ningsbreve og oplysnings-
skemaer. Med obligatorisk 
brug af Mit Sygefravær fra 1. 
december 2015, er der alle-
rede opnået en stor gevinst, 
idet underretningsbreve og 
oplysningsskemaer sendes til 
kommunen som sikker e- 
mail. Det betyder, at den 
store opgave med indscan-
ning er reduceret. 
Når en kommune overgår til 
KSD, vil den sikre e-mail- 
løsning udgå, idet oplysnin-
gerne herefter lægger sig 
direkte på sagen i KSD. 

 
Opgaven udgør 24 % 
af arbejdet i dag. 

 
Det ventes, at et sted 
mellem 85 og 95 % af 
opgaven falder bort. 
Det giver en nettore-
duktion på 20- 
23 %. 

 
Det skønnes, at 
halvdelen af net-
toreduktionen al-
lerede er høstet 
som følge af Mit 
Sygefravær. 

Validering (mangler, fejl, adressat etc. og indberet i system) 

Der vil blive stillet nye krav 
til NemRefusion om øget 
validering, herunder 
krydsvalidering af indbe-
retningerne. 
Herudover vil mange data 
kunne trækkes fra eksterne 
kilder, som styrker data-
kvaliteten. Der er således 
stor forventning til, at der 
kan automatiseres i høj 
grad. 

Der implementeres nye 
kontroller i NemRefusion: 
kontrol af § 56/58-aftale, 
kontrol af fleksjobordning 
via opslag i DFDG, forbedret 
indberetning af delvist gen-
optaget arbejde. 

Opgaven udgør 23 % 
af arbejdet i dag. 

 
Det vurderes, at et 
sted mellem 65 og 85 
% af dette arbejde 
falder bort. Det giver 
en nettoreduktion på 
mellem 15 og 20 %. 

 
Gevinsterne høstes 
fra dag ét med KSD. 
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Generelle henvendelser – fx om udbetaling 

 
Information vil i stort om-
fang kunne hentes i selv-
betjeningsløsningen. I 
starten vil effekten være 
mindre, men på sigt - når 
borgerne lærer at bruge 
Min Side på Borger.dk - vil 
effekten være høj. 

 
Der implementeres forbed-
rede – og mere forklarende 
– udbetalingsspecifikationer. 
Af udbetalingsspecifikatio-
nerne vil korrektioner til tid-
ligere udbetalinger fremgå, 
og der er udarbejdet en 
bedre vejledning. 

 
Status på næste udbetaling 
vil først vises i Mit Sygefra-
vær, når alle kommuner er 
på KSD. Dette hensyn er ta-
get som følge af den situa-
tion, hvor en borger flytter 
fra en KSD-kommune til en 
KMD Dagpenge-kommune. 

 
Opgaven udgør i dag 
15 % af arbejdet. 

 
Opgaven ventes at 
kunne reduceres mel-
lem 40 og 60 %. Det 
giver en nettoreduk-
tion på 6-9 %. 

 

Det skønnes, at halv-
delen af nettoreduk-
tionen realiseres, når 
kommunen får KSD 
og den resterende 
del, når alle kommu-
ner er på KSD. 

Kontakter/skriver til borger/arbejdsgiver/a-kasse ved fejl og mangler 

En bedre styring via reg-
ler/kontroller i NemRefu-
sion, ændret opgørelse af 
satsberegningen samt bru-
gen af selvbetjeningsløs-
ningen vil medføre et re-
duceret behov for kontakt 
til hhv. borger og virksom-
hed. 

Da ændret satsberegningen 
allerede er implementeret 
skønnes det, at halvdelen af 
nettoreduktionen allerede er 
realiseret. Den resterende 
del realiseres, når kom-
munen får KSD. 

Opgaven udgør i dag 
9 % af arbejdet. 

 
Ventes at kunne re-
duceres mellem 65 
og 85 %. Det giver en 
nettoreduktion på 6-8 
%. 

 
Nettoreduktion 
fastholdes. 
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Kontroller timer 

 
Hvis der indføres mulighed 
for angivelse af delvist 
genoptaget arbejde i en 
selvbetjeningsløsning for 
borgere - og et godt regel-
sæt for anvendelse af op-
lysningerne - er der mulig-
hed for høj grad af auto-
matisering. 

 
Muligheden for indberetning 
af delvist genoptaget ar-
bejde idriftsættes i Mit Syge-
fravær, når KSD idriftsættes. 
Indtil alle kommuner er på 
KSD, vil kommunerne mod-
tage oplysninger om delvist 
genoptaget arbejde via sik-
ker e-mail. Først når alle 
kommuner er på KSD, vil op-
lysningerne lægge sig di-
rekte ind i KSD. 

 
Opgaven udgør i dag 
6 % af arbejdet. 

 
Ventes at kunne re-
duceres mellem 65 
og 85 %. Det giver en 
nettoreduktion på 4-5 
%. 

 

Nettoreduktion 
fastholdes. 

Afslag pga. uarbejdsdygtighed 

 
Her er tale om en vurdering fra sagsbehandlerne, der ikke 
påvirkes af udbuddet, og der vil således ikke være nogen 
nettoreduktion. 

 
Opgaven udgør i dag 
3 % af arbejdstiden. 

Partshøring pga. manglende oplysningsskema 

 
Notat om opbrugt fortrydelsesfrist. Da alle skal udfylde op-
lysningsskemaet via selvbetjeningsløsningen, kan der fore-
tages automatisk partshøring, da fristen kan styres 100 
% via regler. Derudover kan brugen af fortrydelsesfristen 
registreres automatisk. 

 
Opgaven udgør i dag 
3 % af arbejdet. 

 
Ventes at kunne re-
duceres mellem 85 
og 95 %. Det giver en 
nettoreduktion på 2-3 
%. 

 
Nettogevinsten 
forventes realiseret 
fra dag 1 med KSD. 
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BAGGRUNDSINFORMATIONER OM GEVINSTPOTENTIALET 

• De 40 % er baseret på KL’s tidsmåling foretaget i 2013. 

• Forudsætninger for de 40 % er fortsat gældende. 

• Der kan i den enkelte kommune være sket tiltag, der ændrer på forudsætningerne 

for de 40 % (eks. scanning af indkommet post er udliciteret, indførelse af Mit Syge-

fravær). 

• Det afgørende er imidlertid, om man har realiseret gevinsten (færre ressour-

cer/øget service/andet). 

o Hvis ja, skal gevinsten ikke medtages igen. 

o Hvis nej, er der fortsat en potentiel gevinst at høste, der indgår i de 40 %. 

• Fokuser på de syv hovedområder, hvor effektivisering slår mest igennem, og for-

hold jer lokalt til hver af disse jf. ovenstående. 

 

Effektiviseringspotentialet kan ikke udregnes entydigt for alle kommuner, idet de lokale 

forhold altid vil have afgørende vægt. Potentialet vil derfor være afhængig af den gevinst-

realiseringsstrategi og business case, som den enkelte kommune fastlægger. 

Det er forventningen, at kommunerne senest i løbet af 6 mdr. fra ibrugtagningen er blevet 

fuldt fortrolig med KSD og dermed er i stand til at høste den fulde gevinst (effektivise-

ringspotentialet). Det skal understreges, at systemet vil indeholde fuld automatisering fra 

idriftsættelsen. 

Det gælder for det fælleskommunale monopolbrud, at både it- og effektiviseringsgevin-

sterne er del af ’moderniseringsaftalen’ mellem KL og regeringen med henblik på at fri-

gøre ressourcer til at forbedre den borgernære service i kommunerne. Det er således op 

til den enkelte kommune at beslutte, hvordan effektiviseringspotentialet som følge af 

Kommunernes Sygedagpengesystem skal effektueres. 

KOMBIT gør opmærksom på, at kommunen bør påregne udgifter til bl.a. udfasning af ek-

sisterende systemer, implementering, undervisning og fejlrettelse i forbindelse med, at 

Kommunernes Sygedagpengesystem tages i brug. 
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SMART MÅL FOR KSD 

KSD-projektgruppen har arbejdet med udformning af SMART mål, ud fra en vurdering af 

de forventede effektiviseringer sammenholdt med allerede effektuerede effektiviseringer. 

Mit Sygefravær 

Oplysninger fra Mit Sygefravær overføres d.d. via mail og journaliseres derefter på sa-

gen. Efter ibrugtagning af KSD forventes det, at oplysningerne fra Mit Sygefravær over-

føres automatisk til KSD, hvorved der vi være en effektiviseringsgevinst på 95-100%. Da 

der kan være lidt indkøringstid på selvbetjeningsløsninger, forventes gevinsten 3-6 må-

neder efter go-live. 

Henlæggelsesbrev/partshøring 

Hvis borger har overskredet frister, modtages advis i KMDdagpenge, derefter sendes 

henlæggelsesbrev/partshøring. Det forventes, at denne opgave vil køre automatisk i 

KSD, hvorved der vil være en effektiviseringsgevinst på 95-100% 3 måneder efter go-

live. 

Generelle henvendelser – fx om udbetaling  

Information vil i stort omfang kunne hentes i selvbetjeningsløsningen. I starten vil effek-

ten være mindre, men på sigt - når borgerne lærer at bruge Min Side på Borger.dk - vil 

effekten være høj. Opgaven ventes at kunne reduceres mellem 40 og 60 %. Gevinsten 

forventes at være trådt fuldt i kraft 6 måneder efter Go-live. 

Fejl og mangler 

I dag kontakter/skriver vi til borger/arbejdsgiver/a-kasse ved fejl og mangler. En bedre 

styring via regler/kontroller i NemRefusion, ændret opgørelse af satsberegningen samt 

brugen af selvbetjeningsløsningen vil medføre et reduceret behov for kontakt til hhv. bor-

ger og virksomhed.  Ventes at kunne reduceres mellem 5 og 10 %. Resultatet forventes 

af være opnået 3 mdr. efter Go-live 

Kontroller timer 

Hvis der indføres mulighed for angivelse af delvist genoptaget arbejde i en selvbetje-

ningsløsning for borgere - og et godt regelsæt for anvendelse af oplysningerne - er der 

mulighed for høj grad af automatisering.  Ventes at kunne reduceres mellem 65 og 85 

%, der forventes opnået 6 måneder efter Go-live 
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Ressourceforløbsydelse 

Sagsbehandling i forbindelse med ressourceforløbsydelse er en ny arbejdsopgave i sy-

gedagpenge teamet. Det forventes, at sagsmængden vil stige med 50-60% pr. år. Effek-

tiviseringsgevinster ved indførelse af KSD skal bl.a. bruges til at løse denne opgave. 

TIDSMÅLINGER 

Der vil under implementeringen af KSD og KY blive foretaget en del tidsmålinger af nu-

værende og kommende arbejdsgange. Formålet med tidsmålingerne er udelukkende at 

kontrollere at man opnår de forventede effektiviseringer og dermed også de forventede 

gevinster. 

Tidsmålingerne skal på ingen måde betragtes som kontrol af den enkelte sagsbehand-

lers effektivitet, men er udelukkende en kontrol af om det nye system lever op til forvent-

ningerne, om de nye arbejdsgange er implementeret korrekt samt opgøre hvilke konse-

kvenser det har for effektiviseringsgevinsterne, hvis forudsætningerne ikke holder. 

KSD-projektgruppen gennemfører tidsmåling af nuværende arbejdsgange i forbindelse 

med de SMARTe mål og vil efter go live foretage kontrolmålinger. Efter de første målin-

ger af nuværende arbejdsgange kan der gives et mere kvalificeret bud på den samlede 

effektiviseringsgevinst. 
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ARBEJDET MED GEVINSTMÅL FOR KY 

I KY-projektet er der fokuseret meget på AS-IS og TO-BE processerne. Alle nuværende 

arbejdsgange er gennemgået via brown-papermetoden og efterfølgende beskrevet i Vi-

sio. 

Eksempel på optegning af proces 

ARBEJDSMETODEN 

Efter optegningen i Visio gennemgås processerne, hvis det muligt, at gennemføre umid-

delbare forenklinger i arbejdsgangene, gennemføres disse naturligvis straks, men ellers 

gennemføres gevinstrealiseringsarbejdet efter nedenstående metode: 
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STATUS PÅ ARBEJDET I KY 

Der er optegnet AS-IS-processer i Visio på følgende arbejdsgange: 

• 2.03.01 Uddannelses- eller kontanthjælp 

• 2.03.03A Ledighedsydelse 

• 2.03.03B Ledighedsydelse under ferie 

• 2.03.05 Revalideringsydelse 

• 2.03.07 Administration 

• 2.03.09 Ressourceforløbsydelse 

• 2.03.11 Flekslønstilskud 

• 2.03.13 Enkeltydelse 

• 2.03.13A §82A Enkeltydelse 

FORBEDRINGSFORSLAGSLISTE 

Efter gennemgang af AS-IS-processerne udarbejdes forbedringsforslagsliste 

 

Forbedringsforslagslisten gennemgås og der udarbejdes gevinsthypoteser på udvalgte 

processer. 
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GEVINSTHYPOTESER 

Hypotesenavn: 
Opret sag – Uddannelses- og kontanthjælp  
Hvis vi … 
Kan få flere sager – min. 60% - ind via Selvbetjeningsløsningen i stedet for manuelt/blanket og dermed ingen scanning  
Så kunne vi opnå følgende benefits: 
Kvantitative – tid: 
Det skønnes af projektgruppen, at der vil kunne spares gns. XX min. pr. sagsoprettelse. Den tidsmæssige besparelse på XX min * 100 sager/år 

= XX100 min./år. Omregnet vil vi således kunne spare XX100 min./år: 60 = 1,666 t./år (omregnet til økonomi: 1,666 t. * gns timepris "250" 

kr./t. = 416,66 kr./år) 
Kvalitative - omkostninger: 
Papir, kuverter, S/W-udgifter mv. 
Kvalitative - service/kvalitet: 
Reduktion af gennemløbstiden der bruges på oprettelse af sager, kan give bedre tid til borger. Reduktion af antallet af indtastninger 

og mulige indtastningsfejl.  
Forudsætninger / indsats: 
Organisation: 
Der skal afsættes tid og ressourcer til at undervise borgere i selv at anvende selvbetjeningsløsningen 
At der bliver afsat nødvendige interne kompetencer til at kunne undervise borgere i Selvbetjeningsløsningen 
At der er ledelsesmæssig opbakning til afsætning af tid og ressourcer til undervisning af borgere 
At der ledelsesmæssigt er fokus på at animere medarbejderne til aktivt at tilskynde borgere til at anvende Selvbetjeningsløsningen 
IT: 
At it-systemet er velfungerende og understøtter den pågældende proces  
Påvirker procesaktivitet: 
2.03.01 Uddannelses- og kontanthjælpsydelse 2.03.03B Ledighedsydelse under 

ferie 
2.03.13 Enkeltydelse  
Prioritet Projekt reference Forretning   

Effekt Indsats 
1  

Høj Middel     

DET VIDERE ARBEJDE MED GE-
VINSTREALISERING 

KY og KSD-projekterne er ramt af forsinkelser pga. forsinket levering fra KMD af STS. 

Der arbejdes p.t. på at finde alternative løsninger for de manglende Støttesystemer [red. 

bemærk, at dette dokument er fra marts 2017. Støttesystemerne er siden gået i 

drift]. Forsinkelserne har naturligvis sat arbejdet i projekterne lidt i stå, men på gevinst-

realiseringsområdet giver forsinkelserne os god mulighed for arbejde intensivt med ge-

vinstrealisering, så vi opnår den maksimale effekt af implementeringen af KY og KSD. 

Vi er allerede godt i gang med gevinstrealisering på KY og KSD og vil i løbet af foråret 

gå i gang med tidsmålinger af eksisterende arbejdsopgaver, udarbejde gevinsthypote-

ser, tegne TO-BE processer. 
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YDERLIGERE INFORMATION 

Ønsker I yderligere information om projekterne på KY og KSD kan I kontakte 

PROJEKTLEDELSE 

Ydelseschef 

Projektleder 

KOMBIT 

Det er også muligt at hente information om projekterne på KOMBITs hjemmeside: 

KY - http://www.kombit.dk/ky 

KSD - http://www.kombit.dk/ksd  

http://www.kombit.dk/ky
http://www.kombit.dk/ksd
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