
Digitaliseringsbanken



Svært at høste økonomiske gevinster ved digitalisering

• Forvaltningen vil (kan) ikke slippe pengene
• Uenighed om gevinststørrelsen

– Kan dræbe ethvert initiativ

• Gevinst bredt fordelt

Skil digitaliseringsprojekter fra gevinstrealisering!
Sådan da…



Digitaliseringsbanken
• Tager gevinsterne på forhånd
• Skåret 2,5 ‰ af serviceudgifterne
• ½ til D-banken
• ½ til kassen

• Og vupti
• Gevinster ved digitalisering og finansiering
• Nemt at fortælle hvad vi har opnået med 

digitalisering





Digitaliseringsbanken
Tre veje til at få støtte fra digitaliseringsbanken

• God/positiv konkret business case med fokus på effektivisering
• Pilotafprøvning – afrapportering
• Bølgeplan/obligatorisk digitalisering

• Helst kun til etablering  - og ikke drift
• Skal gerne kunne betale sig selv

• Ikke så meget til HW/udstyr…det er drift

IT hjælper 
med at lave 
ansøgningen



Vurdering af værdiskabelse 

Enkel

Ikke kun 
finansielle 

værdier



Digitaliseringsbanken har bl.a. støttet
SAS Indkøbsanalyse

Anmeld anonymt

Fælles Geodata-
samarbejde – FKG

NemRefusion

KMD Børneydelse
SB-løsning

Mødebooking/traktement
Digital røntgen

Dig.værktøjer i Musikskolen

Byg og Miljø (KOMBIT/Obl)
Kontroludtræk/HOS

Pasporten

OnLine Omsorg (pilot)

Videomøder KTA og
Visitationen

Videotelefoni til
brugere/bostøtter
CallCenter (RM)
eIndberetning (kørsel)
Info skærme
Digitalisering af byggetegn.







Digitaliseringsbanken
B2011-14 2011 2012 2013 2014
Reduktion i serviceudgifterne
(effektivisering)

-1.685 -3.370 -4.200 -4.200

Digitaliseringsbanken -
investeringer

1.435 1.000 1.000 0

Digitaliseringsbanken –
løbende drift

250 500 500 500

I alt 0 -1.870 -2.700 -3.700



Digitaliseringsbanken
B2013-16 2013 2014 2015 2016
Reduktion i serviceudgifterne
(effektivisering)

-1.741 --2.611 -2.611 --2.611

Digitaliseringsbanken -
investeringer

750 1.000 1.000 1.000

Digitaliseringsbanken –
løbende drift

125 250 250 250

I alt -866 -1.361 -1.361 -1.361







Synlighed

IT/jeg maser os på alle steder
• Direktions- og chefmøder
• Fælles ledermøder
• Direktionstema 1-2 gange om året
• Byrådstema en gang om året

Hvad har digitalisering 
hjulpet med…
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