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KOMBITs projekter 
på www.kombit.dk

Min Side på Borger.dk
Nemmere interaktion mellem borgere 

og kommuner

KOMBIT – kommunernes it-fællesskab 
I KOMBIT digitaliserer vi på kommunernes præmisser og 
sikrer den kommunale sektor indflydelse og gevinster. Vi 
er et projekthus, der skaber de bedste fælleskommunale 
løsninger og arbejder for fair play i det kommunale it-
landskab. Sammen med kommunerne arbejder vi for, at 
borgere og virksomheder i Danmark får bedre service og 
mere effektivitet ud af kommunernes digitale løsninger. 



Kontakt
Gustav Jensen, 
Projektleder
Mobil:  2913 3833E-mail:  
gcj@kombit.dk

Tilslutningsfrist
44 kommuner er allerede tilsluttet Min Side-projektet. 
Kontakt projektlederen for information om tilslutning.

Investering
Kr. 80.000 i tilslutning.
Kr. 0,28 øre i drift pr. borger pr. år.

“Min Side-projektet vil blive en løfte-
stang for at få flere borgere til at be-
nytte sig af de digitale kanaler. 
I 2012 kom der fire nye løsninger ind 
på Min Side. Dette gav de kommuner, 
der er tilsluttet løsningen, kanalstrate-
giske gevinster.  

 
Gustav Christoffer Jensen, 

Projektleder, KOMBIT

Gevinstpotentiale
Min Side skal være en del af kommunernes kanalstra-
tegi og er som udgangspunkt en strategisk investering. 
Der vil være kanalstrategiske gevinster at opnå, når der 
er en kritisk masse af løsninger med kommunalt ind-
hold på Min Side. 

For hver 1.000 henvendelser, der flyttes fra den 
personlige til selvbetjeningskanalen er der et 
gevinstpotentiale på 57.000 kr. 

Løsningsbeskrivelse:
Som led i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi arbejder KOMBIT med at få mere 
kommunalt indhold på Borger.dk’s Min Side. Målet er at gøre det nemt og enkelt for borgerne at klare deres ærinder 
med det offentlige, og samtidig effektivt for kommunerne at servicere borgerne. Borgerne skal tilbydes et reelt 
alternativ til telefonisk og personlig betjening (mails, breve og lign.) og personlig indgang. 

Min Side-projektet i KOMBIT arbejder på at sikre, at kommunerne tilbyder Min Side til deres borgere. KOMBIT har til-
budt kommunerne en startpakke, som blev implementeret i efteråret 2012. Startpakken indeholder:
• Digital pladsanvisning
• Flytning
• Bestil sundhedskort
• Lånerstatus fra biblioteket

Læs mere på www.kombit.dk/minside


