
WORKSHOPSPOR 1: 

IMPLEMENTERINGSOPGAVER  

FOR KY OG KSD 

V/Steen Pedersen og Ulrik B.U. Røhl (KOMBIT) 
samt Kaare Pedersen (KL) 
 



SNITFLADER 
IMPLEMENTERINGSOPGAVER 
GEVINSTREALISERING 



Transition af snitflader 



Flere systemleverandører 

• Ramme- og SKI-aftale med 
eksisterende leverandører 
• Specifikation 
• Test 
• Pris 
 

• Offentliggøres løbende på 
kombit.dk 
 

• Kommunens ansvar at indkøbe 
og bestille 
 



Kommunespecifikke snitflader 

• Antallet er uhyre begrænset 
 

• Integrationsmønstre m.v. 
offentliggøres løbende på 
kombit.dk 
 

• Kommunens ansvar at vurdere 
fortsat forretningsmæssigt 
behov 
 

• Kommunens ansvar at 
specificere, teste, bestille og 
betale 
 



• Gennemgå as-is-lister fra KMD: 

1. Mangler eksisterende snitflader? 

2. Vurdering af, hvilke kommunespecifikke 
snitflader, der ønskes videreført 

 

• Besked til ksd@kombit.dk og ky@kombit.dk 

senest den 15. dec. 2014 

 

• Lister udsendes til kommunens  

drejebogsansvarlige den 5. november 

Hvad bør gøres nu? 



Implementeringsoverblik 

• Overblik over kommunernes opgaver ved implementering 
 

• Løbende kvalificering af indholdet 
 

• Opgaver indgår i opfølgningsværktøjet 
 

• Målgruppe: 
• Projektleder/ydelseschef 
• It-/digitaliseringschef og evt. programleder 

 
• 1. version klar ultimo nov. 2014 



Formål og mål implementering 

At kommunerne får det bedste grundlag for at realisere egen 

business case for løsningen  

 

 At det er sikker forretningsdrift under og efter 

implementering 

 

 At kommunen effektivt kan implementere løsningen 

 

 At kommunen kan budgettere, planlægge, styre og 

controlle egen indsats ift. implementeringen af løsningen 



 
 

 
 

Analyse Strategi Plan Eksekvering 

Etablere oveblik over 

snitflader mellem 

kommunens egne 

systemer og KMD 

Dagpenge og KMD 

Aktiv 

Afdække relevante 

kontrakter 

Tage stilling til 

hvilke egne 

snitflader, der 

ønskes videreført 

ift. KSD og KY 

Plan for tilpasning af 

snitflader mellem egne 

it-systemer og KSD og 

KY 

- Sikre, at der er indgået 

aftale med leverandører af 

egne IT-systemer for de 

snitflader, der skal 

videreføres i KSD/KY  

- Opsigelse af aftale, hvor 

snitflade ikke skal 

viderføres 

 

Formål Sikre en fortsættelse af integration mellem 

kommunens egne it-systemer og KSD/KY, i de 

tilfælde hvor kommunen har vurderet at disse skal 

fortsætte i KSD/KY og sikre sig overblik over tilhø-

rende kontrakter 

Opgave nr 10: Snitflader 



 OPGAVE 2, 10 OG 13: 

 

1) HVORDAN VURDERER I OPGAVERNE? 

GRØN = MINDRE OPGAVE 

GUL = MELLEMSTOR OPGAVE 

RØD = STOR OPGAVE 

 

2) ANSVAR FOR OPGAVEN 

 

3) GENERELLE KOMMENTARER 

 



SPØRGESKEMA TILSENDES I DAG:  

 

-OPGAVENS OMFANG? 

-ANSVARLIG FOR OPGAVEN? 

-MANGLER OG BEHOV FOR 

PRÆCISERINGER? 

 

SVARFRIST: 8 DAGE  

 

 

 



Titeldias Logo blå 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titeldias’ for at 

fjerne baggrundsfarve på 

dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

KY og KSD 
Business Case og 

gevinstrealisering 

03-11-

2014 
14 

Ved Kaare Pedersen, KL 



Titel og indholdsobjekt 

Lilla 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titel og indholds-

objekt’ for at fjerne bag-

grundsfarve på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 
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Potentiale 

• KSD 40% 

• KY 20% 

• Tidsmåling + 
estimering af 
effekt af krav 

Business case 

• Jeres 
faktiske tid  

• Jeres mål 

Budget og mål 

• Hvordan 
høstes 

• Hvilke 
konti 

• Indfasning 



Titeldias Logo blå 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titeldias’ for at 

fjerne baggrundsfarve på 

dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 
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Metode 

Oplys sag 

Afgør og effektuer 

Valider ansøgning… 

Faglig vurdering 

…. 

Udarbejd afgørelse 

Partshør 

…. 

Udd. og knt.hjælp Enkeltydelse 

55% 11% 

33% 

22% 

8% 

5% 

7% 

5% 

Krav=  - 33,3%  

Krav= 0% 

Effektivisering ~ 1,5%  

Effektivisering 0% 

Fordel  
arbejdstid 

Vurder  
effektivisering 

 
Tid*effektivisering 



Titeldias Logo blå 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titeldias’ for at 

fjerne baggrundsfarve på 

dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 
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To indholdsobjekter 

Logo blå 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘To indholdsobjekter’ 

for at fjerne bag-

grundsfarve på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Tid på opgaver * Effektiviseringsgrad 

• Tid på opgaver 

• Nedbryd din arbejdstid 

• 4 kommuner 

• Validering i kommunerne 

• Validering i alle kommuner 

• Meget lille varians, med næsten 

ingen effekt på den samlede 

effektivisering 

• Effektiviseringsgrad 

• KSD 

• Vurdering af projektet – minimum 

og maksimum 

• KY 

• Vurdering af to KOMBIT 

referencegrupper 

• Det har størst betydning for den 

samlede effektivisering 
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Titeldias KL blå 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titeldias’ for at 

fjerne baggrundsfarve på 

dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 
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Effektivisering af de syv mest tidskrævende  opgaver 
 

Andel af arbejdet i dag

Med nyt SDP system Hvad er der
tilbage Lav

Med nyt SDP system Hvad er der
tilbage Høj

KSD 



Titel og indholdsobjekt 

Lilla 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titel og indholds-

objekt’ for at fjerne bag-

grundsfarve på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

Effektiviseringspotentialet - KY 
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0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Øvrige ydelser

Administration af borgere

Enkeltydelse

Uddannelseshjælp og
kontanthjælp

KY 



To indholdsobjekter 

Grøn 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘To indholdsobjekter’ 

for at fjerne bag-

grundsfarve på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Effektiv tid og løntid – same same 
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To indholdsobjekter 

Grøn 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘To indholdsobjekter’ 

for at fjerne bag-

grundsfarve på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Effektiv tid og løntid – same same 
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Titel og indholdsobjekt 

Lilla 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titel og indholds-

objekt’ for at fjerne bag-

grundsfarve på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 
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Skabe økonomisk 
råderum 

Sikker drift 

Borgeren ved roret 

Mindre arbejde på at 
håndtere, scanne og fordele 

papir 

Digital kommunikation 

Digital sortering af 
ansøgninger 

Mindre arbejde på at 
journalisere oplysninger og 

dokumenter 
Digital kommunikation 

Kortere sagsbehandlingstid 

Digital sortering af 
ansøgninger 

Digital kommunikation 

Validerer indberetninger 

Anvender autoritative data 

Mindre arbejde på at validere 
og kontrollere oplysninger 

Anvender autoritative data 

Validerer indberetninger 

Mindre arbejde på at besvare 
henvendelser 

Digital Kommunikation 

Større transparens for 
borgerne - hvad får jeg, 

hvornår m.v. 

Digital kommunikation 

Større kvalitet - der bruges 
korrekte data 

Anvendes autoritative data 

 

KSD 

 

Gevinstrealisering – der er ingen kausalitet:  

- Ledelsesmæssig og organisatoriske konsekvenser? 



Titel og indholdsobjekt 

Lilla 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titel og indholds-

objekt’ for at fjerne bag-

grundsfarve på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

Hvad så nu… 

• Direktion og liniechefer skal tage ansvaret på sig 

• Det er mere et KAN end et SKAL projekt – på jeres 
egne linier 

• Brug business case og vejledning om 
gevinstrealisering tilsendt jer og tidsmålinger 

• Tidsmåling KSD 

• Tidsmåling KY – på vej… 
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http://www.kl.dk/Beskaftigelse-og-integration1/Tidsmaling-pa-udbetaling-af-sygedagpenge-id154639/?n=0

