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Agenda

 Velkommen og præsentation 

 Projekt Næste generation Digital Post (NgDP)

 Hvad hjælper vi med?

 Baggrund – hvorfor gør vi det her?

 Tidsplan

 Hvad er MeMo så?

 Eksempler på Digital Post med og uden MeMo

 Hvad er missionen for Slagelse Kommune?

 Gevinster for os som myndighed (What’s in it for me/us)?

 Fordele for vores Digital Post modtagere

 Næste trin + forberedelse



 NgDP projektet er en del af de store nationale 
projekter omkring fælles it-løsninger i det offentlige, 
der bl.a. også omfatter MitID og Nemlog-in3.

 Det samlede projekt er et af de største it-projekter 
i danmarkshistorien og går på tværs af mange 
forskellige it-leverandører og alle offentlige 
myndigheder.

 NgDP projektet faciliteres i Digitalisering, hvor der er 
nedsat styregruppe, projektleder og 
projektarbejdsgruppe.

 Styregruppe: Thomas Elmann, Kasper Kegel, Kirsten V. 
Jensen

 Projektleder: Asger Von Daler
 Projektgruppe: Alex Nielsen og Manja Fischer
 MeMo Agenter: Arbejdsrum for MeMo Agenter

Næste generation Digital Post-projekt (NgDP)

Mission: NgDP - MeMo

https://inslag.slagelse.dk/tilbud-til-mig/arbejdsrum/arbejdsrum-for-memo-agenter/


 Dette Informationsmøde og den kommende workshop, hvis formål er at klæde jer godt på til opgaven

 Systemflow (Digital Post systemer) og mulige løsningsscenarier i forhold til kommunens samlede Digital Post landskab

 Værktøjskasse, herunder data fra eBoks

 Deltager ved møder sammen med Jeres leverandører

 Spørgsmål, udfordringer og hvad der ellers måtte dukke op

 Arbejdsrum på InSlag / erfaringsudveksling

 Digitalisering tilbyder sideløbende at understøtte og facilitere relaterede muligheder med Dynamic Template og 
Webtilgængelighed 

Vi er med jer, under hele jeres rejse fra As-Is til To-Be

Hvad hjælper vi med?



Baggrund – Hvorfor gør vi det her?

Et lovkrav at konkurrenceudsætte

• I dag drives it-løsningen bag det nuværende Digital Post 
af e-Boks A/S. På baggrund af et udbud er Netcompany 
A/S valgt som leverandør til at udvikle en ny it-løsning. 

Stort fokus på brugervenlighed

• Der er i udviklingen af det nye Digital Post et stort fokus 
på brugervenlighed og tilgængelighed. Løsningen bliver 
testet grundigt, og en bred gruppe af borgere og 
virksomheder inddrages.

Formål

• Det overordnede mål er, at de mange borgere og 
virksomheder, der i dag anvender Digital Post, vil opleve 
en forbedret, sammenhængende og lettilgængelig it-
løsning, hvor brugervenligheden er i top.

Ønsket output

• At der for den almindelige bruger, ikke vil ske store 
ændringer i måden, Digital Post bruges på, men at 
servicen og mulighederne bliver bedre og flere.

…og så er det jo en del af den samlede strategi for en digitalt 
sammenhængende offentlig sektor i Danmark.



NgDP Tidsplan

Ultimo november 2021



Hvad er MeMo så? = som en stregkode

MeMo svarer lidt til at lave en stregkode i vores breve, sådan så maskiner der behandler brevene efterfølgende 
kan plukke data ud (fx frist, navn, cpr.) for at sætte det sammen på en ny måde for modtager og sætte det 
vigtigste først.  

MeMo gør journaliseringen nemmere, udstiller aktuelle handlinger for modtager og opmærker data.
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Hvordan ser Digital post ud for modtager i dag?



Eksempel på post opmærket med MeMo (Browser)



Eksempel på post opmærket med MeMo (Mobil)

Fx vil ’Bispebjerg Hospital’ kunne være 
afsenderen på en hospitalsindkaldelse 
frem for ’Region Hovedstaden’, ligesom 
’Københavns Byret’ kan være afsender 
frem for ’Danmarks Domstole’. Tydelig angivelse af, hvad den 

digital post indeholder

Tydelig oversigt og indikation på, 
de hvad de enkelte vedhæftede 
breve og bilag handler om

Tydelige handlemuligheder  



 Afsender- og modtagersystemer skal pege på den 
nye Digital Post løsning pr. november 2021

 Minimumskrav til opmærkning med MeMo

 Modtagersystemer skal kunne modtage i MeMo-
format pr. november 2021

 Afsendersystemer skal være omlagt til at afsende i 
MeMo senest 2 år efter go-live.

Mission: Fra As-Is til To-Be

 Kortlægning af det samlede Digital Post systemlandskab
• Alle systemer der sender og/eller modtager Digital Post
• Analyse af alle breve vi sender og modtager i de enkelte 

systemer
• Hvem vi sender og modtager, hvilke breve fra
• Hvad sender og modtager vi af data sammen med brevet?
• Hvordan ser overstående ud ved go-live 2021 +2 år

 Dialog med leverandører
• Indgå aftaler om løft til NgDP med minimumskrav til- og

yderligere opmærkning med MeMo

 Sammentænke relaterede og understøttende muligheder
• Nyt ESDH system
• Skabeloner i KMD Sag m.fl.
• Dynamic Template
• Webtilgængelighed
• Øvrige systemer/løsninger til To-Be scenarier



Gevinster for os som myndighed

Opmærkning fra myndighed til myndighed med fx:
o SagID og emne
o Hvem posten vedrører
o Hvem der skal modtage posten

vil hjælpe den modtagende myndighed (også os) til at:

 Automatisere distributionen og journalisering 
af post i organisationen

 Reducere resurser til central postfordeling
 Undgå spild med forkert placerede 

henvendelser
 Opnå øget GDPR-compliance i forhold til post 

med følsomme personoplysninger
 Bedre overblik og statistik.

Fra døde Pdf'er til opmærket post hjælper os, ved at:

 Des lettere det er for modtageren at handle på sin post, des 
mere sandsynligt, at det bliver gjort. 

 Udover at være en god service for modtageren, har det også 
værdi for os, da det fx kan lede til reduktion i udeblivelser fra 
aftaler og mindre tid brugt på opfølgning.

 Dynamic Template: 
 Giver os fleksible, smartere og mere effektive arbejdsgange
 Hjælper os med at minimere fejl og ”huske det hele”
 Hjælper os til at sikre standarder og ensartethed 
 Styrker kvaliteten

 Webtilgængelighed
 Overholde lovgivning
 Tilbyde læsbarhed for alle



Fordele for vores Digital Post modtagere

 Får et bedre overblik over deres post, da det bliver nemmere at se, hvem posten er fra, hvad den handler om, og 
om der er vigtige frister eller krav, de skal reagere på.

o Hurtigt overblik over væsentligt indhold
o Let at huske aftaler
o Let at betale bøder/gebyrer/regninger
o Let adgang til supplerende info

 Lettere at sende Digital Post til offentlige myndigheder (via Kontaktpunkter, der erstatter Kontakthirarkiet).

 Muligt at se hele korrespondancen mellem modtager og afsender, som i en almindelig mailkorrespondance.

 Antallet af bilag fremhævet i indbakken, og det vil være nemmere at læse alle bilag ud i et.

 Andre myndigheder og virksomheder kan lettere handle på vores henvendelse og  journalisere.



Vores breve skal opmærkes tro mod MeMo-formatet fremover. 
Derfor har vi brug for at reflektere over og analysere det materiale, som vi arbejder med i dag.

Vi skal tage et kig på vores arbejdsprocesser med post

o Systemsammenhænge
o Ind- og udgående post
o Journalisering
o GDPR
o Postsortering, KLE
o Ting/data som ikke giver mening

Vi skal vurdere potentialet ved at bruge MeMo
o Gevinster for borgeren
o Gevinster for kommunen

Hvad skal vi arbejde med på workshoppen?



Forberedelse til MeMo Workshop

MeMo Agenter

Gennemse jeres kontrakt(er) for 
pågældende system(er)

Find og send 2-4 Digital Post breve, som 
vi kan arbejde med på MeMo Workshop

Minimum ét i sender og ét i modtager
 Prioritere fx efter: Volume, udfordringer i 

forhold til nødvendig respons, 
journalisering, linkmuligheder til 
løsning/lov/vejledning, aftaler …



Eksempel på formulering i kontrakt



Vi ses til MeMo Workshop
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