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Aalborg Kommunes digitale udvikling – opfølgning til Økonomiudvalget, juni 2022

Indledning

Hermed foreligger opfølgningen om Aalborg Kommunes digitale udvikling for 1. halvår 2022. Opfølgningen
er behandlet i Direktørgruppen.
Den seneste opfølgning blev behandlet i Magistraten den 13. december 2021. Den næste opfølgning
forventes i december 2022.
Opfølgningerne skal understøtte Økonomiudvalgets dialog og stillingtagen til retning og den overordnede
prioritering i forhold til udviklingen. Opfølgningerne vil efter behov og aktualitet omfatte en række udvalgte
emner.
Denne gang er der tale om følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit Overblik
Ny Digital Post
Nyt Aalborg.dk
Legalese, brug af kunstig intelligens som sagsunderstøttende værktøj
LOVOT- en social robot med kunstig intelligens
Beslutningsstøtte baseret på kunstig intelligens – AI-R signaturprojekt
Øget kontinuitet i ældreplejen med kunstig intelligens – KL Signaturprojekt
Kunstig intelligens til understøttelse af visitation af genoptræningsforløb – KL Signaturprojekt
Brug af Virtual Reality til refleksion sammen med borgeren
Udviklingsprojekt i Jobcenter Aalborg – flere konkrete job i samtalerne
Implementering af fagsystem på daginstitutionsområdet
Ny it-løsning til Pladsanvisnings- og Dagplejeområdet
BorgerBooking
National PRO-løsning til gavn for alle kommuner
Over til OPUS
E-handelssystem sikrer effektive indkøb
Indkøbsdata implementeres i BI (sidst)
Implementering af tværgående systemer
Monopolbrudsprojektet
Oversigt over indsatser om udnyttelse af de nyeste teknologier
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Mit Overblik

Mit Overblik er en it-løsning, der samler data og viser dem på en brugergrænseflade, fx borger.dk. Formålet
med Mit Overblik er at give borgerne et godt digitalt overblik over de mest relevante oplysninger om dem
selv og deres igangværende sager, ydelser, betalinger, frister og relevante aftaler på tværs af staten,
kommunerne og regionerne.
I økonomiaftalerne er der en plan for, hvornår en række områder skal være tilgængelige for borgerne.
Overblikket implementeres og udvides i etaper frem mod 2024.
Det har imidlertid vist sig at være sværere end først antaget at få udstillet borgernes sager på Mit Overblik,
da der er rigtigt mange forhold, der skal tages hensyn til.

Omsorgssystemerne og Mit Overblik

Omsorgssystemerne arbejder ikke med det samme sagsbegreb som f.eks. i ESDH-systemerne og
arbejdsmarkedssystemerne. Derfor er det svært at få data fra omsorgssystemerne lagt på Mit Overblik.
KL og KOMBIT har modtaget en række henvendelser fra kommuner, herunder Aalborg Kommune, som har
været bekymrede for om der ville komme en ændring af sagsbegrebet for omsorgssystemerne og om en
evt. ændring af sagsbegrebet ville føre til ændringer i slutbrugerens arbejdsgange og dermed påføre et øget
registreringsbehov.

Løsninger på udfordringerne

KL og KOMBIT nedsatte derfor en taskforce til at finde løsninger på udfordringerne, og det er langt hen ad
vejen lykkedes. Der ligger dog stadig et stykke arbejde tilbage for leverandørerne af omsorgssystemerne og
de forvaltninger i Aalborg Kommune, der bruger omsorgssystemet CURA.

Mit Overblik og udstilling af data i længere perspektiv

I 2023 er målsætningen visning af data vedrørende borgerlige forhold (vielse, folkeregistrering mm.),
indsatser på beskæftigelsesområdet og sager/ydelser på social pension mv.
Sager/indsatser på socialområdet, børn, folkeskole og dagtilbud er under afklaring, men disse sagsområder
kræver dybere analyse og sikring af, at forældre, der har fået frataget forældremyndighed, ikke kan se
pågældende sager i Mit Overblik.
KL og KOMBIT analyserer de nærmere rammer for visning af data på de berørte sagsområder.
I ØA23 aftales sidste etape på Mit Borgerblik med tilknytning til Digitaliseringspagten.
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Ny Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen lancerede Ny Digital Post d. 21. marts 2022.
I forbindelse med overgangen til Ny Digital Post har der været en række kendte og ukendte udfordringer i
forhold til kommunens it-løsninger. Mange udfordringer er heldigvis allerede løst, mens andre tager lidt
længere tid, da de kræver udvikling hos leverandørerne.

Nye smarte funktioner

Med Ny Digital Post er det muligt for offentlige myndigheder at tage en række nye funktioner i brug, der
tillader smartere visninger og funktioner, som fx kalenderinvitationer, der kan kopieres direkte over i
borgerens kalender eller direkte links ind til relevante betalings- og selvbetjeningsløsninger, der gør det
lettere for borgere og virksomheder at handle på de meddelelser, de modtager i Digital Post.
Der foreligger nu et stort arbejde med at vurdere, hvilke funktioner der skal udvikles til de forskellige itløsninger for at opnå gevinster. Leverandørerne er ved at få øjnene op for mulighederne, så vi må forvente,
at funktionerne bliver udviklet i løbet af de kommende år og bliver en konkurrenceparameter. Kommunen
kan nemlig spare tid og penge, hvis borgerne får aftaler med kommunen i kalenderen og dermed husker at
møde op, og får betalt deres regninger, så der skal sendes færre rykkere.

Digital Post kan læses på flere platforme

Fremover kan virksomheder og borgere frit vælge, om de vil tilgå deres Digital Post fra de tre platforme,
som det offentlige stiller rådighed: borger.dk, Virk.dk eller den nye Digital Post-app.
Digital Post fra det offentlige vil også kunne læses på de to platforme fra private selskaber, e-Boks og
mit.dk.
På disse platforme kan man også modtage post fra private aktører, som fx banker og forsikringsselskaber,
der har indgået en privat aftale om at anvende en af de privatejede platforme for sikker digital post. Det er
e-Boks A/S, der står bag platformen e-Boks, og Netcompany som er virksomheden bag mit.dk.
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Nyt aalborg.dk

Som et led i udmøntningen af strategien Let Digital Adgang og implementering af den fælles eksterne
kanalstrategi er Aalborg Kommunes weborganisation, VoresWEB, i fuld gang med at bygge og indrette et
nyt og mere moderne aalborg.dk.
Den ny hjemmeside bliver udviklet med afsæt i fakta, frem for fornemmelser. Blandt de væsentligste fakta
er et årligt besøgstal på aalborg.dk, som i 2021 rundede 1,6 mio. besøg. To ud af tre besøg kom fra Google,
og 58 % af de besøgende brugte deres mobiltelefon til at kigge forbi. Derfor bliver det nye aalborg.dk
selvfølgelig udviklet med fuld fokus på mobiltelefoner og søgning.
Fremtidens hjemmesider har også fuld fokus på brugernes adfærd og behov. Det opdrag er givet med
visionen om let digital adgang og den kanalstrategiske målsætning om, at det skal være nemt, effektivt,
målrettet og trygt (NEMT) at kommunikere med Aalborg Kommune.
Webindsatsen skal med andre ord tage afsæt i brugernes behov, frem for organisationens, og derfor er
brugeroplevelser (UX) og aktiv brugerinddragelse blevet til kernediscipliner i weborganisationen – både i
det daglige arbejde, og i arbejdet med det ny aalborg.dk.
I forbindelse med projekt nyt aalborg.dk har organisationen bl.a. inddraget en lang række lokale
interesseorganisationer, råd og lignende for at sikre sig det bedst mulige grundlag for udvikling af det ny
aalborg.dk. Inddragelsen har givet weborganisationen et bredt og varieret netværk, som kommer til at
udgøre et stærkt fundament for den løbende og fremadrettede udvikling og test af aalborg.dk.
Platformen bag den ny hjemmeside bliver leveret af bureauet Bleau A/S og er en ”software as a service”
løsning. Moliri Public, som løsningen hedder (tidligere hed den Bleau Borger), er målrettet den kommunale
praksis og de administrative behov. Den bliver nu brugt af godt 20 kommuner, og flere er på vej.
Med den indgåede kontrakt har Aalborg Kommune sikret sig, at vi med abonnementet på Moliri Public kan
oprette lige så mange hjemmesider i løsningen, som vi måtte ønske. Dermed er der for alvor skabt et
stærkt teknisk og forretningsstrategisk grundlag for, at der kan skabes let digital adgang til alle de
hjemmesider, som Aalborg Kommune med tiden vælger at udgive i løsningen.
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Legalese, brug af kunstig intelligens som sagsunderstøttende værktøj

Job og Velfærd deltager nu som projektpartner sammen med Københavns Universitet, Ankestyrelsen og
KMD i et projekt støttet med ca. 7,5 million kr. fra Innovationsfonden.
Projektets formål er udvikling af ny informationsteknologi baseret på kunstig intelligens, som formår at
sammenstille sagsakter med relevant dansk lovgivning. Ambitionen er, at brugen af kunstig intelligens vil
kunne pege sagsbehandleren i retning af rette juridiske dokumenter og grundlag, når der skal træffes en
juridisk afgørelse i en sag. Målet er at bidrage til hurtigere og øget kvalitet i sagsbehandlingen. Og ikke
mindst at styrke retssikkerheden for borgerne
Aalborg Kommune leverer viden, data og frem for alt ”virkeligheden” ind i projektet.
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LOVOT- en social robot med kunstig intelligens

På autismeområdet bliver der arbejdet med et forskningsprojekt, som er inspireret af erfaringerne fra et
tidligere projekt på demensområdet. Formålet med forskningsprojektet er at finde ud af om LOVOT, en
social robot med kunstig intelligens, kan anvendes til at kommunikere samt skabe glæde og ro til
mennesker med autisme, komorbiditet (flere diagnoser hos den enkelte person) og deraf afledt kompleks
og udfordrende adfærd. Ønsket er at finde ud af, om den kan gøre en forskel til denne målgruppe, for
derefter at kunne udbrede den til andre mennesker, som har komplekse diagnoser.
Forskningsprojektet er i samarbejde med Aalborg Universitet ved Professor Birthe Dinesen, forskningsleder
ved Laboratoriet for Velfærdsteknologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi sammen med
Voksenafdelingen i Job og Velfærd, ved projektleder Lajla Holtebo Gregersen.
LOVOT bliver testet på tre tilbud, hvoraf de to er botilbud og det sidste er dagtilbud for mennesker med
autisme og mental retardering.
Forsøget foregår over 9 måneder. Hver borger har en handleplan med delmål og med baggrund i disse vil
personalet udvælge delmål og hverdagssituationer, hvor borgeren kan være sammen med LOVOT for at
træne konkrete delmål. Eksempler på situationer kan være i forbindelse med spisning, borgeren er urolig,
samvær med familie, situationer hvor der kræves koncentration mv. Ved hvert møde med LOVOT, vil der
være en medarbejder fra tilbuddet til stede.

LOVOT - en social robot

LOVOT kommer fra Japan, og er en kærlig robot, som gerne vil skabe
glæde. Den kører på hjul, har øjne og vinger og er et elektronisk kæledyr.
Du kan kæle for LOVOT, sidde sammen med den, og den bliver varm og
kan falde i søvn i dine arme. Du kan snakke og grine med LOVOT og
LOVOT svarer igen med et pludresprog. Her er en video om LOVOT på
dette link: https://www.youtube.com/watch?v=RFtSPDFGhaI
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Beslutningsstøtte baseret på kunstig intelligens – AI-R signaturprojekt

Med Aalborg Kommune som projektejer, har Aarhus Universitet, virksomheden DigiRehab, Syddjurs
Kommune og Viborg Kommune udviklet en moden prototype på en kunstig intelligens, der kan prædiktere
hvilke borgere der kan gennemføre et træningsforløb, samt hvilke borgere, der bør tilbydes
faldforebyggelse.
Signaturprojektet har dermed udviklet en prototype på et beslutningsstøtteværktøj til sagsbehandling af
rehabiliteringsforløb blandt ældre borgere, hvilket var formålet med signaturprojektet. Den udviklede
kunstige intelligens blev gjort tilgængelig som en open source-softwaremodel for andre kommuner efter
endt projektperiode. Uden for formålsbeskrivelsen har signaturprojektet også udviklet en prototype på en
brugergrænseflade, der kunne benyttes af sagsbehandlerne i en afgrænset afprøvningssituation af den
kunstige intelligens.
Den kunstige intelligens med den dertil udviklede brugergrænseflade er blevet afprøvet i et begrænset
omfang, men med positive tilbagemeldinger fra sagsbehandlere, der kan se et stort potentiale i at bruge
den kunstige intelligens som et understøttende værktøj i deres sagsbehandling af borgere, der skal have
bevilliget træning.

Perspektivering

Intentionen med udviklingen af den kunstige intelligens er, at flere ældre borgere, der har svært ved at
klare sig selv, får tilbudt træning på det bedst mulige tidspunkt, hvilket erfaringsmæssigt vil betyde, at flere
borgere vil få en bedre livskvalitet. Dertil viser en ny analyse at gevinsten af et træningsforløb i hjemmet er
så markant, at det også kan påvirke kommunens behov for social- og sundhedsmedarbejdere. Konkret er
effekten af træningsindsatsen i hjemmeplejen analyseret, og den viser, at Aalborg Kommune nedsætter
eller udsætter et ældre menneskes behov for hjemmepleje med cirka ti timer årligt for hver investeret
træningstime. Det vil sige et årligt mindre forbrug pr. ældre på i gennemsnit 103 timers hjemmepleje efter
et træningsforløb.
Det er projektets intention at arbejde videre med at få integreret den modne prototype af den kunstige
intelligens i Aalborg Kommunes it-øko-system, samt at få videreudviklet en brugergrænseflade, der kan
anvendes i daglig praksis af sagsbehandlere i Aalborg Kommune.
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Øget kontinuitet i ældreplejen med kunstig intelligens – KL Signaturprojekt

Aalborg Kommune vil, som en del af KL’s signaturprogram for kunstig intelligens, afprøve muligheder og
potentiale i anvendelsen af kunstig intelligens i arbejdet med planlægning i ældreplejen. Dette sker med
henblik på at styrke kontinuiteten, afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på området via reduceret
transporttid og øge transparensen omkring planlægningen.
Projektet gennemføres i samarbejde med Syddjurs Kommune og de private parter KMD, Qampo og Netic i
et Offentlig-Privat Innovationssamarbejde (OPI). Projektet er igangsat og løber frem til og med 1. kvartal
2023 med finansiering fra den nationale Investeringsfond for nye teknologier.
Projektet har siden opstarten haft fokus på to leverancer som skal danne grundlag for en idriftsættelse af
en prototype i løbet af august 2022.
De to leverancer er:
1. Brugerafklaring og behovsafdækning i tæt samarbejde med planlæggere og ledere i pilotgrupperne.
Det er afgørende for projektets succes, at løsningen tager udgangspunkt i kerneopgaven og hermed
skaber et ejerskab og forståelse for anvendelsen af teknologien hos medarbejderne.

2. Etablering af en on-premise driftsplatform, som skal sikre sikker og stabil drift af løsningen i
projektperioden. Etableringen af driftsplatformen er en afgørende forudsætning for at kunne
idriftsætte løsninger baseret på sundhedsdata på en sikker og effektiv vis.
Projektet har opstillet 2 succeskriterier, som projektevalueringen tager udgangspunkt i:
1. Projektets evne til at bidrage med viden omkring slutbrugernes forståelse, erfaring og vurdering af
anvendelsen af kunstig intelligens i planlægningen.
2. Beslutningsunderstøttelse, baseret på kunstig intelligens, kan forbedre de operationelle planer med
henblik på øget kontinuitet hos borgerne og øget transparens i planlægningen.
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Kunstig intelligens til understøttelse af visitation af genoptræningsforløb – KL
Signaturprojekt

Projektet vil med brug af kunstig intelligens understøtte en mere ensartet og hurtigere stratificering af
genoptræningsforløb i Aalborg og Rødovre kommuner. Løsningen vil både sikre en bedre udnyttelse af
kapaciteten i de kommunale genoptræningstilbud og sikre, at borgere hurtigst muligt kommer i gang med
genoptræning efter indlæggelse.
I Aalborg og Rødovre kommuner fylder visitationsopgaven sammenlagt mere end 3.000 timer årligt, hvori
der samlet behandles ca. 9.000 genoptræningsplaner for borgere, der skal i genoptræningsforløb.
Projektet vil udvikle en løsning, der kan understøtte hele udskrivningsprocessen, fra når en
genoptræningsplan modtages i kommunen fra et hospital til når en borger er visiteret til et forløb. Dette
sker via fire hovedfunktioner, som løsningen skal understøtte:
•
•
•
•

Stratificering af alle genoptræningsplaner i basal og avanceret genoptræning;
tildeling af forløbskoder til genoptræningsplaner;
integration af standardoplysninger om borgere i Omsorgssystemet Cura;
løsning baseret på historiske data vurderer hvilket genoptræningsforløb, der skal bevilges.

Projektet vil fokusere på, at borgere fortsat kan forvente et højt og korrekt serviceniveau ift.
stratificeringen af genoptræningen, som bør frigive noget af den tid, som terapeuterne i dag bruger
manuelle resurser på. Ligeledes fokuserer projektet på at udvikle automateringsunderstøttelse til kobling af
det rette genoptræningsforløb til borgeren. Projektet vil derudover undersøge om tildelingen af koder for
genoptræningsforløb har potentiale til national udbredelse, herunder afdække, om og hvordan løsningen
kan omsættes til en tværkommunal standardkomponent.
Projektet er forankret i Aalborg Kommune og Rødovre Kommune som ligeværdige projektdeltagere, dog
med Aalborg Kommune som formel ansøger og projektejer. Rødovre deltager i de 3 første hovedfunktioner
af projektet og er således ikke part i projektdelen, som omhandler kobling af genoptræningsforløb til rette
borger.
Projektet modtager 5,9 mio. kr. fra investeringsfonden for nye teknologier og løber fra primo 2022 til
ultimo 2022.
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Brug af Virtual Reality til refleksion sammen med borgeren

Botilbuddet Støberiet har været en del af projektet ”Velfærdsteknologi i dag – og botilbud”, som har til
formål at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved
anvendelse af velfærdsteknologi.
Støberiet arbejder med værktøjet Konfront, som er en digital platform, hvor der ved hjælp af f.eks. Virtual
Reality og skræddersyede læringsforløb, arbejdes med psykiske problemstillinger. Det kan f.eks. handle om
at tackle svære følelser, hvor borgeren igennem materiale, som f.eks. videoer eller Virtual reality får en
dialog med en medarbejder om, hvad der er svært for den enkelte og hvordan personen kan sætte ord på
følelser. Ved hjælp af Virtual Reality, kommer borgeren f.eks. til at opleve situationer, hvor de selv skal
sætte ord på, hvilke styrker de har. Responsen fra borgerne har været positiv. Det har givet dem en større
forståelse og indblik i, hvad der er svært men også, hvad der er vigtigt for dem. Metoden, hvor der er fokus
både på visuel, auditiv og kinæstetisk læring, har virket positivt, det gør samtalen nemmere, og borgerne
husker mere og bedre, da det bliver lagret flere steder.
”Vi har oplevet mere overskud og nærvær i forløbende, og at vi er sammen om at blive klogere. Vi er blevet
meget opmærksomme på læringsstile, også når det gælder et ”samtaleforløb”, at det har stor betydning for
udbyttet. At vi gennem et fælles 3, Konfront/VR, kommer hurtigere omkring svære emner, og emner vi
måske ikke ville få berørt ellers ”
Platformen indeholder flere elementer:
•
•

Eksponering via Virtual Reality film
Prædefinerede eller skræddersyede forløb med interaktive opgaver, skemaer og trivselsmålinger

Virtual Reality filmene gør, at borgeren kommer til at opleve svært håndterbare situationer som meget
virkelige i trygge omgivelser. Og det skaber nye muligheder for, at borgeren i samarbejde med fagpersonen
kan opbygge nye mestringsstrategier til brug i virkeligheden. Efter projektforløbet har Støberiet valgt at
implementere Konfront i deres pædagogiske tilgang.

Udviklingsprojekt i Jobcenter Aalborg – flere konkrete job i samtalerne

I Jobcenter Aalborg udvikles der hen over foråret og sommeren nye funktioner til fagsystemet Momentum.
Formålet med de nye funktioner er at styrke samarbejdet mellem jobcenterets virksomhedsindsats og
borgerindsats med henblik på, at alle borgere tilknyttet jobcenteret får konkrete jobforslag i hånden og
databaseret sparring på deres jobsøgning, mens virksomhederne i højere grad kan få dækket deres
rekrutteringsbehov hurtigt og med de rette kandidater. Selvom meget af dette allerede nu er i fokus i
Jobcenter Aalborg, er det forventningen, at de nye funktioner i endnu højere grad end før vil understøtte
og styrke indsatsen.
Projektet udvikles i tæt samarbejde med KMD, hvor Jobcenter Aalborg er med helt inde i ”maskinrummet”
under udviklingsprocessen. Det betyder, at Jobcenteret får stor indflydelse på, hvordan den endelige
løsning vil fungere. Udviklingsprocessen har været en ny måde at udvikle på for Jobcenteret, men der er
store forventninger til, at det leder til det bedst mulige resultat.
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Implementering af fagsystem på daginstitutionsområdet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (FB) besluttede tilbage i 2020 at implementere KMD Nexus løsning
som grundlag for journalføringen i kommunens daginstitutioner m.v. Løsningen er et såkaldt
standard/rammesystem, der kan tilpasses til lokale krav og ønsker - både i forhold til, hvilke data der
registreres, samt hvilke arbejdsgange den skal benyttes i. Løsningen er i fuld gang med at blive tilpasset og
implementeret på plads og skal i fremtiden dække brugergrupper i både Job og Velfærd og Børn og Unge
forvaltningerne. Løsningen benyttes pt. af ca. 400 brugere, men forventes inden årets udgang at være oppe
på ca. 1.400 daglige brugere.
Børn og Unge er i gang med at kigge på mulighederne for, om KMD Nexus kan anvendes på PPR-området,
samt til processen for indhentning af lægeerklæringer. Samtidig, er der ønsker om en fornyet
implementeringsproces på dagtilbudsområdet, hvor det ønskes at gå lidt dybere ned i de enkelte
arbejdsgange. Derudover skal det indtænkes i hele arbejdet omkring afbureaukratisering og
regelforenkling, hvor der formentlig kan effektiviseres ved hjælp af KMD Nexus.

Ny it-løsning til Pladsanvisnings- og Dagplejeområdet

Børn og Unge planlægger gennemførelse af EU-udbud hen over efterår og vinter 2022/23 med det formål
at anskaffe en ny løsning til Pladsanvisnings- og Dagplejeområdet. Løsningen skal som den nuværende
løsning rumme to indgange: En for borgerne, og en for medarbejderne i Pladsanvisningen og dagplejen.
Borgerne vil omkring sommer 2023 opleve den nye løsning, når de vil skrive deres barn op til pasning, søge
økonomisk friplads, beregne forældrebetaling, se barnets plads på venteliste samt ændre pasningsønsker
og prioriteringer. Medarbejderne i Pladsanvisningen og Dagplejen vil tilsvarende hen over foråret 2023
blive introduceret for en ny løsning til understøttelse af arbejdsgangene på deres fagområder.
For at sikre, at Aalborg Kommune fortsat vil have en løsning, der på bedste vis kan understøtte
opgaveløsningen og samspil med andre it-løsninger, har FL i Børn og Unge besluttet at gennemføre et EUudbud på området. Pladsanvisningen og Dagplejen blev ved årsskiftet en del af den nye Børn og Unge
forvaltning, hvor målet med den nye forvaltningsstruktur er at skabe øget helhed og sammenhæng i
opgaverne, og dermed også bedre sammenhænge og service for kommunens borgere. Målet med en ny
løsning vil derfor også være at give mulighed for at tænke sammenhænge på tværs af forvaltningens
fagområder. Pladsanvisningsløsningen er i dag – og vil også med den nye løsning – være en central brik for
mange andre løsninger i Børn og Unge, da det ofte er i Pladsanvisningen, at ”barnet møder kommunen” og
det dermed også er her, data om det enkelte barn og dets placering i institution starter.
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Borgerbooking

Aalborg Kommune og Københavns Kommune er i samarbejde ved at udvikle en selvbetjeningsløsning til
borgere, der modtager ydelser inden for genoptræningsområdet, sygeplejen, sundhedsfremme eller
hjemmeplejen. Hensigten er, at selvbetjeningsløsningen Borgerbooking skal bidrage til at understøtte den
gode kommunikation og koordination mellem borgerne og de kommunale leverandører således, at
borgeren både får et bedre overblik over sine kommunale indsatser og medbestemmelse i forhold til,
hvornår en indsats skal foregå.
Løsningen er under udvikling og vil komme til at bestå af en app og en web-baseret selvbetjeningsløsning,
hvor borgeren kan logge sig ind med sit NemID/MitID fra sin egen PC, mobiltelefon eller tablet.
Borgerbooking har fuld integration til kommunens socialfaglige it-system; CURA Columna. Det betyder, at
data hentes direkte fra CURA således, at borgerne vil få et indblik i egne data. Dertil kommer, at
kommunikationen (bookinger, aflysninger, beskeder mv.) mellem borger og medarbejder behandles og
lagres direkte i CURA således, at medarbejderne fortsat blot skal bruge det eksisterende socialfaglige itsystem.
I Aalborg Kommune indgår både Senior og Omsorg samt Sundhed og Kultur i projektet. Der arbejdes frem
mod en løsning, som muliggør følgende:
•
•
•

•
•
•

Borgeren skal kunne booke og aflyse tider online. Også uden for kommunens normale åbningstid
Borgerne skal opleve et ensartet serviceniveau ved booking og aflysning af aftaler på tværs af
enheder i kommunen
Borgerne skal få et bedre overblik over, hvornår de har tider til genoptræning, hjemmebesøg,
sygepleje og forskellige sundhedstilbud således, at borgerne i højere grad bliver delagtiggjort i eget
forløb
Borgeren (pårørende/værger) skal have større medbestemmelse og medansvar for eget forløb via
mulighed for booking og aflysning af aftaler med kommunen
Antallet af udeblivelser og aflysninger skal nedbringes – og den tid, der bruges på at håndtere disse
skal minimeres
Selvbetjeningsløsningen skal reducere den tid som medarbejderne benytter på planlægning og
administration

Borgerbooking er iværksat som et pilotprojekt, hvor følgende arbejdspladser er omfattet:
•
•
•
•

Genoptræning Aalborg, Sundhed og Kultur
Center for Sundhedsfremme, Sundhed og Kultur
Sygeplejeklinikken Gabrielsværk, Senior og Omsorg
Forebyggende Hjemmebesøg i Myndighedsafdelingen, Senior og Omsorg

Projektgruppen har den 2. maj 2022 afholdt den første brugerrettede afprøvning af løsningen med
repræsentanter fra Seniorrådet, Ældre Sagen og Senior Digital, samt medarbejdere fra de involverede
arbejdspladser. Afprøvningen blev afholdt som et led i udviklingsprocessen med henblik på at få brugernes
inputs og idéer til forbedringer inden løsningen er færdigudviklet. Afprøvningen havde fokus på test af
løsningens funktioner, herunder dataflow fra borgerne til medarbejderne. De inddragede testpersoner gav
udtryk for stor begejstring for en kommende selvbetjeningsløsning og var meget tilfredse med løsningen
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indtil nu. Brugerne pegede dog også på forbedringspotentialer i forhold til overblik og begrebsforståelse.
Input, som projektgruppen tager med videre i udviklingsfasen.

Projekt er i udviklingsfasen og forventes at gå i luften på de første arbejdspladser i januar 2023.
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National PRO-løsning til gavn for alle kommuner

I takt med, at flere borgere lever længere med kroniske sygdomme, er der et tiltagende behov for, at
kommunerne løbende kan følge op og tilpasse indsatsen til borgernes behov. For at understøtte dette
behov, har man i flere kommuner taget Patient Rapporterede Oplysninger (PRO-data) i anvendelse. PROdata er data, hvor borgeren selv rapporterer oplysninger om sin egen oplevelse af sit fysiske og mentale
helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsevne igennem et spørgeskema. Dette giver
den fagprofessionelle mulighed for bedre at kunne forberede sit møde med borgeren og at kunne målrette
og sammensætte et forløb ud fra borgerens behov, ligesom PRO-data over tid giver mulighed for
forbedringsarbejde og effektmåling af indsatsen.
Men indtil nu har brugen af PRO-data ofte været bundet op omkring ”stand-alone” it-løsninger”, som ikke
er integreret med fagsystemerne, hvilket giver uhensigtsmæssige arbejdsgange og en uhensigtsmæssig
håndtering af data. Derfor gik Odense, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune i 2020 sammen om et
fælles udbud og indkøb af en it-løsning til at understøtte brugen af PRO-data i kommunerne, som hele 93
kommuner har koblet sig på. Som noget helt nyt og banebrydende skal PRO-løsningen tages i anvendelse
på den nationale infrastruktur for dataudveksling mellem borgere og offentlige myndigheder. Ved at bygge
PRO-løsningen op omkring den nationale infrastruktur kan PRO-data blive samlet, sikkert opbevaret,
udstillet og delt på en nem og tilgængelig måde.
På nuværende tidspunkt er PRO-løsningen under udvikling, hvilket Aalborg Kommune er en del af sammen
med København, Århus, Vejle, Ikast-Brande og Roskilde Kommune. Til august skal PRO-løsningen pilottestes i en bredere kreds af kommuner og til november kan de første kommuner tage PRO-løsningen i
anvendelse.
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Over til Opus

Implementering af KMD OPUS økonomi og debitor er i fuld gang, og vi har en skarp deadline, der hedder 1.
januar 2023, så der er stor travlhed.
Der er nedsat ca. 20 arbejdsgrupper, der arbejder med alle aspekter af økonomi og debitor. Til hver
arbejdsgruppe er der knyttet en konsulent fra KMD og en arbejdsgruppeformand fra Aalborg Kommune.
Der var kickoff på implementering d. 3. marts 2022, hvor ca. 70 fra KMD og Aalborg Kommune deltog.
Kommunaldirektør Christian Roslev pointerede, at når vi starter på en ny løsning, er det vigtigt, at vi i videst
muligt omfang finder de bedste løsninger set i et koncernperspektiv.

Implementering på Teams

Aalborg Kommune har sammen med KMD opbygget et team i Microsoft Teams, hvor vi har alle
dokumenter, tidsplaner m.v. liggende, som vi samarbejder om. Implementeringen foregår i videst muligt
omfang på Teams. Hver arbejdsgruppe diskuterer, hvordan de vil arbejde og samarbejde digitalt og/eller
fysisk.
Der er livlig trafik i teams, og for at hjælpe deltagerne i gang, er der udarbejdet tre små videoer om
anvendelsen af Teams i forhold til OPUS implementeringen.

Hvad er der gang i lige nu?

Ikke alle arbejdsgrupper er i gang endnu.
Kontoplangruppen har dog været i gang længe og har valgt
at arbejde med ”en smal kontorplan”.
Brugerstyring og brugeroprettelse er også meget vigtige
emner, som rækker ind i driftsperioden og skal spille
sammen med både lønsystemet, BI og vores IAM-system til
brugerstyring.
Der er rigtig mange systemer, der har snitflader til OPUS, så
her ligger der også et meget stort arbejde, som er gået i
gang.
Arbejdet på debitorområdet er i gang, og det samme gælder ressourcestyring.
Desuden er planlægning af slutbrugeruddannelsen begyndt. Hvem skal uddannes? Hvor mange skal
uddannes? Hvilket indhold skal der være i uddannelsen? Hvordan skal formen være digital og/eller fysisk?
Og hvad med support, når vi overgår til drift?
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E-handelssystem sikrer effektive indkøb

Det overordnede formål med Aalborg Kommunes indkøb er at opnå det økonomisk mest fordelagtige
indkøb under hensyntagen til elementer som bedst mulig økonomi, ønsket om kvalitet, juridisk holdbarhed,
kommunens politikker omkring bæredygtighed (herunder økologi, natur- og miljøbelastning), grøn
omstilling og samfundsansvar, ikke mindst service og leveringssikkerhed.
Indkøb ved hjælp af et digitaliseret, intuitivt og tværgående e-handelssystem sikrer effektive indkøb,
overholdelse af indkøbsaftalerne og ikke mindst, at aftalernes vilkår overholdes. Indkøbene i Aalborg
Kommune analyseres løbende på forvaltningsniveau samt på afdelingsniveau, og der arbejdes løbende på
at højne anvendelsesgraden af e-handel samt på aftalerne. De enkelte indkøbere skal have viden om, og
forståelse for, hvilke omkostninger der er forbundet med et indkøb, ud over varens pris.
Aalborg Kommune har siden 2017 haft et elektronisk e-handelssystem, og på nedenstående graf kan man
se de sidste 3 års udvikling på e-handel. Trods en pandemi er anvendelsen af e-handel steget, hvilket også
kan tilsigtes indkøb af værnemidler. Der har generelt været en positiv stigning i e-handelsgraden siden
opstarten, hvilket igen betyder, at Aalborg Kommune er blevet mere bevidste om, hvordan der købes ind,
og ikke mindst er blevet bedre til at købe ind med omtanke.

Indkøbsdata implementeres i BI

AK indkøb har gennem de sidste 2 år leveret indkøbsanalyser til forvaltningsledelserne, hvor bl.a. ehandelsgrad, brug af indkøbsaftaler og gns. fakturastørrelser er blevet synliggjort. Disse analyser vil i stedet
blive implementeret i BI.
Dette er sat i gang for at kunne ramme bredere og aflevere analyserne til flere ledelsesniveauer. Det er
væsentligt for at sikre ejerskab i afdelingerne, at vi rammer ud i de ledelsesniveauer, hvor de reelle indkøb
foretages. Ud over at kunne ramme bredere, er indkøbsdataene også blevet beriget ifm. implementeringen
i BI, så de er mere præcise.
Med øget fokus på bæredygtighed i Aalborg Kommune, arbejder vi stærkt på at få analyserne suppleret
med diverse bæredygtighedstal.
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Implementering af tværgående systemer

I Aalborg Kommune er der i 2022 stærkt fokus på at implementere nye tværgående administrative
systemer. Det nye økonomisystem er beskrevet i en særskilt artikel. Her om de enkelte projekter:

Løn & Vagtplan

Aalborg Kommune har efter EU-udbud indgået aftale om nyt system til vagtplanlægning, Optima.
Afklaringsfasen med leverandøren kører planmæssigt, og forventes afsluttet iht. kontrakten.
Den 23. maj er der afholdt kickoff for alle relevante ledere, vagtplanlæggere, brugere mv. Der er etableret
Teamsite, hvor materiale, informationer mv. kan tilgås.
Uddannelsesplanen er fastlagt og vil foregå fra uge 34 til uge 51 (med yderligere uddannelse i 2023).
Idriftsættelsesplaner er under udarbejdelse med forventet implementering i november og december 2022.
Løn-løsningen videreføres ifm. overgangen til den nye kontrakt. Den vil iht. leveranceplanen fra
afklaringsfasen blive udvidet/opgraderet med ny funktionalitet.

IAM-implementering

Der er indgået kontrakt med PwC om en ny løsning der skal understøtte kommunens bruger- og
adgangsstyring af flere tusind brugere i Aalborg Kommune – brugerrettigheder, autorisationer.
Visionen med projektet er at skabe sammenhængende processer fra rekruttering til fratrædelse.
Der er fokus på at optimere styringen af sikkerhed i.fm. brugeradministrationen og bruge færre ressourcer
på det. Processerne og IT-systemerne fra a) rekruttering over b) løn og ansættelsesvilkår til c)
brugeradministration skal være sammenhængende, integrerede og automatiserede med genbrug af data.
Det skal være nemt og enkelt at ansætte, ændre og nedlægge brugere, samt at overholde
Databeskyttelsesforordningen såsom at kontrollere autorisationer.
I forlængelse af visionen er der besluttet følgende målsætninger for bruger- og adgangsstyring i Aalborg
Kommune:
• Besparelser/effektivitet
Besparelse ved administrationen af ansættelser, ændring og fratrædelse af medarbejder og tildeling af
IT-rettigheder til disse.
• Øget sikkerhed og compliance
Fortsat opfyldelse af informationssikkerhedspolitik og Databeskyttelsesforordningen. Dermed øges
mulighederne for at styre ift. sikkerheden og opfyldelse af lovgivning og egne politikker.
• Undgå nye omkostninger
Opfyldelsen af informationssikkerhedspolitikken og Databeskyttelsesforordningen vil medføre et behov
for ekstra ressourcer. Dette skal undgås ved brug af system og processer til bruger og adgangsstyring
Projektet blev igangsat den 18. januar 2022. Afklaringsfasen er tæt på at være afsluttet og frem mod
sommer arbejder projektet med forretningsmæssigt design og opsætning. Efter sommer og frem til august
2023 arbejdes med design, udvikling, implementering og idriftsættelse.

Det fælles ESDH-system – eDoc 5

I januar 2022 underskrev Fujitsu og Aalborg Kommune kontrakten på det nye fælles esdh-system eDoc 5,
der skal afløse det nuværende eDoc 4, som anvendes i hele Aalborg Kommune og KMD Nova, som benyttes
til borgersager i Job og Velfærd samt Børn og Unge.
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eDoc 5 er indkøbt med baggrund i en dialog på tværs af kommunes forvaltninger, hvor der blev opstillet en
række grundlæggende målsætninger for systemet. Der var enighed om, at et af de væsentligste mål var at
anskaffe ét fælles generelt esdh-system, som skal dække hele det administrative sagsområde samt alle
øvrige fagområder, hvortil der ikke findes et fagsystem, som opfylder lovkravene til journalisering.
Herudover er der vedtaget følgende strategi for anskaffelsen og implementeringen af eDoc 5:
Brugeren og brugerens arbejdsplads i centrum
ESDH-systemet skal brugervenligt spille sammen med brugerens arbejdsmåder og øvrige IT-værktøjer, så
systemet understøtter stadigt stigende krav om effektivitet i opgaveudførelsen. Særligt fokus skal være på
stærk sammenhæng med Office 365. En sammenhæng, som muliggør at gevinsterne ved brugen af Office
365 kan høstes. Herudover skal systemet hjælpe og understøtte brugeren i de lovmæssige forpligtelser.
Særligt til forenklet journalisering i stadig tæt sammenhæng med de øvrige IT-værktøjer og deres
funktioner. Systemet skal også være et projektværktøj, der indgår sammen med de øvrige projektværktøjer
og kan medvirke til effektivisering af projektarbejdspladsen. Der skal også være fuld adgang til at anvende
systemet fra mobile enheder. Og systemet skal tilbyde høj grad af personalisering, så brugernes individuelle
behov kan understøttes og samtidig kan medvirke til øget effektivitet. Endelig skal det være nemt at søge i
systemet, da dette skaber tillid til systemet og giver brugerne tryghed.
Integrationer og udviklingspotentiale
Systemet har funktionsrige og åbne snitflader, så det er muligt at integrere med andre systemer, herunder
fagsystemet og den fællesoffentlige rammearkitektur. De funktionsrige og åbne snitflader er ligeledes med
til at sikre udviklingspotentiale.
Status projekt og idriftsættelse
Implementeringsprojektet, der varer ca. 1½ år er i gang og afklaringsfasen forventes godkendt i juni måned.
Systemet forventes at være i drift fra 3. kvartal 2023.

Nyt Intranet

Under overskriften ”Let digital adgang” er der rammesat arbejdet med Intern kanalstrategi, samarbejde
med brug af Teams samt projekt om nyt intranet.
Den interne kanalstrategi er på plads og sætter retning for bl.a. intranet som en væsentlig kanal med fokus
på sammenhæng og information på tværs af hele Aalborg Kommune.
Projektet tager udgangspunkt i en brugerorienteret tilgang – og der arbejdes intenst med at finde de
bedste løsninger for personalisering af indhold og målretning af kommunikationen via Intranettet. Til at
hjælpe, både med hvilket indhold der efterspørges og for at finde de bedste måder at målrette, er der
gennemført 25 fokusgruppeinterviews på tværs af faggrupper, forvaltninger og ledelseshierarki, samt både
med administrative og borgernære funktioner. Hertil kommer, at projektgruppen har fokus på den bedst
mulige uddannelsesplan for alle de kolleger, der skal deltage i ”indholdsimplementering”, altså produktion
af indhold til det nye intranet i form af artikler, vejledninger, retningslinjer osv.
Det forventes, at det nye intranet går i luften december 2022.
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Monopolbrudsprojektet
Baggrund

Monopolbrudsprojektet handler om at erstatte KMD’s monopolsystemer hos kommunerne og Udbetaling
Danmark med nye moderne konkurrenceudsatte systemer. En nærmere beskrivelse af projektet findes i
opfølgningen til Magistraten om kommunens digitale udvikling, behandlet den 11. februar 2019. Projektets
afslutning er blevet betydeligt forsinket, ca. 4½ år i forhold til den oprindelige tidsplan. Men på nuværende
tidspunkt er alle fagsystemer under monopolbruddet implementeret. Inden den fulde økonomiske gevinst
kan realiseres skal Valgsystemet og det nye Ejendomsskattesystem, ESR sættes i drift – forventet
2023/2024.

Tidsplan

Nedenstående oversigt viser gældende tidsplan fra KOMBIT og ATP, der omfatter hovedprojekterne i
monopolbruddet. Herudover er der en række mindre systemer, f.eks. Valgsystem og Kommunernes
Pensionssystem.
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Besparelse

For Aalborg Kommunes vedkommende forventes, at systemomkostningerne til disse systemer falder. Hertil
kommer effektiviseringsgevinster i Job og Velfærd.
Men forsinkelserne har betydet, at de forventede besparelser først kommer langt senere end oprindeligt
antaget. Det er først fra 2023/24 at besparelserne på systemudgifterne slår fuldt igennem. Dette
forudsætter naturligvis, at systemerne ikke bliver yderligere forsinket.

Aktuel status

Den fælleskommunale infrastruktur til f.eks. sags- og dokumentoverblik, bruger og adgangsstyring og
levering af persondata har været i drift siden 2018. Den benyttes allerede af en række systemer – også
udenfor det egentlige monopolbrud.
Opgaven her at sikre at alle nye systemer benytter denne infrastruktur. Hvis alle systemer benytter den
fælleskommunale infrastruktur vil det dels betyde billigere systemer, dels at systemerne hænger bedre
sammen og dermed gør det let at lave nye systemer – eksempelvis MitOverblik og systemer til
Helhedsorienteret indsats.
I oktober 2019 blev SAgs- og PArtsoverblik (SAPA) sat i drift. Det benyttes pt. primært i Økonomi og
Erhverv, Børn og Unge, Senior og Omsorg samt Job og Velfærd.

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

KSD blev idriftsat i Aalborg Kommune 3. juni 2020. Løsningen har været problematisk fra start og på trods
af flere og velmenende forsøg fra KOMBITs side volder løsningen forsat problemer i hverdagen og
understøtter ikke optimalt forretningsområdet digitalt.
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Der er mange årsager til dette, men grundlæggende har løsningen ikke leveret den automatik og
sagsunderstøttelse som målet med løsningen oprindeligt var. KOMBIT er opmærksom på disse udfordringer
og der køres forskellige initiativer til at forbedre situationen, dog med forskellige effekter. Både i
fagområdet samt i IT- driften har det været nødvendigt at tilfører ekstra kræfter til området og vi forventer
ikke at der er udsigt til at disse bliver frigivet.

Kommunernes Ydelsessystem (KY)

KY blev sat i drift i Aalborg Kommune d. 8. november 2021. Grundlæggende er opfattelsen, at KY fungerer
fint. Der har været visse opstartsvanskeligheder og Aalborg har ligesom andre kommuner også været
berørt af disse. De forretningsmæssige konsekvenser vil blive vurderet, når løsningen har kørt i drift i nogen
tid, men vurderingen er pt. at KY er kommet fornuftigt i gang.

Kommunernes Pensionssystem (KP)

KP Basis blev sat i drift i Aalborg Kommune d. 01. februar 2022 og har fungeret tilfredsstillende ift. driften
og uden større fejl. Den fulde løsning af KP Basis skal udvikles frem til 2024. Fra ultimo maj 2022 opstarter
Projekt KP-videreudvikling, og den første større release med ny funktionalitet forventes at komme til
oktober 2022.
Ejendoms- og Skatteregistret (ESR) i By og Land bliver erstattet af et nyt system – Ejendomsskat og
Ejendomsbidrag (E&E). Men Skatteministeren udskød i 2021 det nye ejendomsskattesystem til 2024.
Udskydelsen har betydet, at By og Land har været tvunget til at ansætte en ekstra medarbejder til opgaven,
fordi vi stadig skal benytte det gamle system (ESR). I økonomiaftalen for 2021 er aftalt en økonomisk
kompensation indtil 2024 for at dække kommunens fortsatte betalinger til KMD for ESR.

Valg

Det nye valgsystem skal understøtte disse typer af valg: Folketingsvalg, Regionsrådsvalg,
kommunalbestyrelsesvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemninger.
Valgsystemet skal som udgangspunkt håndtere de samme opgaver som det nuværende valgsystem fra
KMD. Der bliver dog indbygget en række forbedringer fx:
•
•
•
•

En moderne brugergrænseflade
Digitale valglister og brevstemmeprotokoller til alle kommuner
Stemmeseddelforlæg med korrekt opsætning og visning af kandidater
Gratis snitflade med resultater til myndigheder, medier, forskere og offentligheden

Projekt VALG er i udviklingsfasen og arbejder frem mod en ibrugtagning til Kommunal- og Regionsrådsvalg
ultimo 2025.
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Oversigt over indsatser om udnyttelse af de nyeste teknologier
(revideres efter input fra forvaltningerne – forv.navne ændres, - mef’s skal ud)

Nye former for teknologier bliver mere og mere modne til at udnytte i kommunal sammenhæng. I det
følgende er der en oversigt over igangværende indsatser.
For hver indsats er angivet i hvilken forvaltning, den er forankret.
Status på hver indsats er angivet således:
P – Planlagt
G – Under gennemførelse
D – I drift

Softwarerobotter (RPA)

ØE inkl. RPA for andre forvaltninger.

Robotic Process Automation (RPA) er
software, der automatiserer simple,
rutineprægede arbejdsopgaver som
samkøring af dokumenter, eller opslag
i flere forskellige systemer.

IT-Centret
IT-Centret i Borgmesterens Forvaltning varetager en central funktion
i forhold til at udvikle RPA processer for alle forvaltninger der ønsker
det. RPA processernes omfang kan enten være begrænset til f.eks.
en enkelt afdeling i en forvaltning, men også RPA-processer på tværs
af alle forvaltninger til gavn for hele kommunen.
Overblik over processer og status:
Samlet er der 84 automatiseringsidéer meldt ind.
Der er aktuelt 51 automatiseringsprocesser i forskellige stadier,
fordelt på alle forvaltninger, samt processer der afvikles som støtte
for andre processer eller interne processer i IT-Centret.
Job og Velfærd har en proces under LØN i Borgmesterens
Forvaltning.
By og Land, 2 processer (2 D)
Børn og Unge, 3 processer (1 D, 2 P)
Klima og Miljø, 8 processer (3 D, 3 G, 2 P)
Selskaber, 6 processer (4 D, 2 G)
Senior og Omsorg, 3 processer (1 D, 2 G)
Sundhed og Kultur, 3 processer (2 D, 1 G)
Økonomi og Erhverv, 13 processer (11 D, 2 G)
Tværgående, 1 proces (1 P)
ITC Intern Proces, 12 processer (11 D, 1P)
Nye processer i drift siden sidste opfølgning
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Topdesk lokationsvedligeholder (ITC) D
Evaluering af onboarding i Aalborg Kommune (ØE) D
Orienteringsbrev til medarbejder om for meget udbetalt feriepenge
(ØE) D
Indberet tjenestenummer i Cura (SOM) D
JV
JV har fortsat stor fokus på anvendelsen af RPA i forvaltningen og
med etableringen af den nye Voksenafdeling er potentialet for
anvendelsen af denne teknologi vokset, hvilket forvaltningen er
begyndt at se ind i og de første par nye muligheder er allerede
identificeret. Der har nu samlet været etableret 69 løsninger, og der
er pt. en aktiv opgavepulje på 20 løsninger. Samlet set har
forvaltningen nu vurderet over 272 potentialer, men etableringen af
softwarerobotter er fortsat en ”nødløsning” i forhold til at få
etableret optimale arbejdsprocesser via eksisterende fagsystemer.
Automatisk tilknytning af byggesagsdokumenter i ESDH (BL) P
Anvende Microsoft Power Platform til automatisering af manuelle
arbejdsgange (BL) G
Upload af eDoc materiale til Weblager (BL) P
Automatisk eDoc journalisering af dokumenter i SharePoint (BL) D
Projektkontering fra Prisme Finans til Projekt (BL) D
Automatisering af indberetning af løntillæg ifm. skoleårets
planlægning (BU) G
Automatisering af udsendelse af kørselsplan til visiterede borgere
(SUN) D
Udsendelse af kørsel til visiterede borgere (SUN) D
Udvikling af robot til fakturering (SUN) G
Udvikling af robot til Cicero ift. opdateringer af mellemværender
med brugerne (SUN) G
Journalisering af godkendelser for placering af affaldscontainere fra
vejmyndighed (KM) D
Pilotprojekt om fyldemeldere i nedgravede containere - der testes
datadrevet affaldsindsamling, der bl.a. baserer sig på data fra
sensorer, der måler fyldningsgrad i affaldscontainere. Pilotprojektet
har til formål at tilvejebringe erfaringer med anvendelse af data til at
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optimere indsamlingen og dermed potentiel opnå besparelse på
økonomi, miljø og evt. løfte serviceniveauet (KM, D)
Automatisering af vandanalyser fra svømmebade. Robotten vil læse
vandanalyser fra svømmebadene i kommunen og finde dem, hvor
grænseværdierne er for høje. På den måde skal der ikke bruges
sagsbehandlertid på at læse analyseblanketter. (KM) P

Chatbots
Chatbots findes i forskellige
variationer, men fælles for dem er, at
de svarer på spørgsmål stillet i
talesprog – det vil sige, at chatbotten
fører en samtale med en borger eller
en kommunal medarbejder.

Borgerservice har lanceret Chatbotten MUNI til understøttelse og
afklaring af borgerne på hjemmesiden om MitID. Borgerne kan
spørge MUNI eksempelvis direkte på underfold-ud-fanen
”Opdatering af dine ID-oplysninger” eller ”Legitimation ved
fremmøde i Borgerservice”. Resultatet er en væsentlig stigning i
antal chatbotsamtaler.
Vi forventer inden længe at aktivere chatbotten, så man direkte i
MUNI kan bestille tid til fremmøde i Borgerservice – MUNI hjælper
altså borgerne med bestillingen og der kan dermed reduceres i
tlf.kald om samme emne.
MUNI vandt Digitaliseringsprisens Innovationspris 2022.
Begrundelsen for prisen er: "Projektet er bygget på et enestående og
bredt kommunalt samarbejde. Det bruger på forbilledlig vis ny
teknologi på en innovativ måde. Man formår at udnytte
stordriftsfordele, samtidig med at man giver plads til de individuelle
løsninger hos de enkelte kommuner. Dybe integrationer til
fagsystemer og kontinuerlig udvikling fremtidssikrer løsningens
relevans i det offentliges møde med borgeren."
(SUN) D
JV vil sammen med Microsoft igangsætte et pilotforløb med henblik
på at afprøve, om en Chatbot kan benyttes til at lave en afklarende
samtale med en borger – for derefter at lave en opsummering, som
sendes videre til sagsbehandleren. Hvis det lykkes, vil teknologien på
visse områder/borgergrupper kunne bruges til at sikre et bedre
grundlag for en dialog mellem borger og rådgiver. (JV) P
Der er overvejelser i gang pt. mht. ibrugtagning af chatbots i bl.a.
biblioteksvagten (SUN) P
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Internet of Things (IoT)
Internet of Things (IoT) er
fællesbetegnelsen for apparater som
kan overføre data og som er
forbundet til hinanden eller til
internettet eller et andet digitalt
netværk. Ofte er apparaterne
installeret med sensorer, der
registrerer lyd, lys, bevægelse,
temperatur, kemiske stoffer mv.

Kommunalt PRO - fælleskommunalt udbud af løsning til
tværsektorielle PRO (patient rapporterede oplysninger) – initiativer.
SOM (G)
Otiom er en sporingsenhed, der bæres af borgeren og udsender en
trådløs larm, hvis borgeren bevæger sig uden for sin digitalt
definerede tryghedszone. Løsningen er i drift på fem plejehjem
(herunder 3 demensplejehjem). (SOM) D
TIM - Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering i form af en
digital pilleautomat, som er integreret til omsorgs- og
journalsystemet (EOJ). Desuden involverer løsningen en vagtcentral
der kontakter borgeren telefonisk hvis vedkommende ikke husker at
indtage sin medicin til tiden. Løsningen er sat i drift hos borgere i
eget hjem og på plejehjem. (SOM) D
Test af sensorer til måling af fyldningsgrad i affaldscontainere, samt
anvendelsen af de indsamlede data til en dynamisk
affaldsindsamling, der baseret sig på fyldningsgrad frem for faste
tømningsintervaller. (KM) G
Udvikling af HLV-system mhp. automatisering af planlægning og
bedre udnyttelse af biler (SUN) G
Gigantium-Living-Lab; sensorer til måling af indeklima (SUN) G
Brug af CountMonitors til at tælle personer, f.eks. i bevægelse, i
trafikken, i rekreative områder, på offentlige toiletter, i parter og på
stier (BL) D
Nummerpladegenkendelse til betaling ved vores færger; analogt til
Storebælt (BL) D
SmartCity og Digital Byudvikling – Anvendelse af IoT og BI-analyser i
forbindelse med byudviklingsopgaver. Bl.a. Anvendelse af Microsoft
365 AI-Analyst, der er indbygget i Microsoft Power BI, til at forklare
og forudsige uønskede situationer. Fra reaktiv til proaktiv styring
(BL) P

Kommunikationsteknologi
Kommunikationsteknologi handler om
digitalisering af kommunikation og
formidling.

Udbredelse til renovationsmedarbejdere med formålet at sikre
adgang til fælles kommunikationsplatforme, intranet og Microsoft
Teams (KM) D
Digitalt vejledningsforløb er etableret og udvides løbende på
jobcenterområdet. Derigennem får borgerne 24/7 adgang til
relevant og aktuel viden om jobsøgning i form af små relevante
videoer” (JV) D
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På jobcenterområdet er Ret&pligt håndtering (samtaler) med
borgerne lagt ud som videovejledninger og kan dermed tilgås 24/7.
(JV) – D
Digitale workshops og jobklubber er etableret – og der er
gennemført forløb med hundredvis af borgere rent digitalt. (JV) - D
Videonyhedsbreve er indført i enkelte dele af organisationen – og
benyttes nu fast til at formidle både information og viden ud til
medarbejderne. (JV) - D
Der er implementeret et helt nyt fagsystem, Virego til
virksomhedskonsulenterne, 100% digitalt – dvs. uden nogen form
for fysisk undervisning – og det er gået rigtig godt. (JV) - D
Virtual reality som redskab ift. børn og unge med skolevægring og
angst problematikker (BU) G
Virtual reality i rehabilitering. Det handler om at understøtte
borgere med autisme og angstproblematikker i at træne
hverdagssituationer som kan være angstprovokerende. Ved hjælp af
virtual reality som et pædagogisk værktøj eksponeres borgeren
således for en række hverdagssituationer og sammen med sin
bostøtte eller pædagog arbejder borgeren med disse situationer i et
trygt digitalt miljø. Projektet foregår i et samarbejde med Aalborg
Universitet som observerer og interviewer borgerne og
medarbejderne vedrørende deres oplevelse med virtual reality som
pædagogisk værktøj til at arbejde med angst. (SOM) G
Virtual reality i skolernes undervisning (BU) D
Robotter i undervisningen til elever med social angst. Eleven kan
være hjemme i trygge omgivelser og stadig deltage i undervisningen
gennem robotten (BU) D
Digital indrejse. Samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, SKAT, SIRI,
International Houses, WID m.fl. i gang med et samarbejde om at
gøre weboplevelsen for de udenlandske borgere lettere. (ØE) P
Bedre weboplevelse er i drift nu, idet vi har medvirket til, at der er
lavet en del modernisering og forbedret info på LiveinDenmark og
flere andre hjemmesider mm. (Der er ikke en fælles digital
indrejseløsning). (ØE) D
Talegenkendelse (JV) D
Implementering af borgerdialog APP til borger som
supplement/afløsning af SMS’er. Sikre lovlig og direkte
kommunikation mellem sagsbehandler og borger. (JV) (D)
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Ny Videokommunikation i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.
Vha. videoopkald på iPad leveres besøg til borgerne ift. f.eks. hjælp
til medicinhåndtering, vurdering af sår, opfølgning vedr. ernæring og
væske samt generel tryghed. (SOM) G
Microsoft Teams – samtaler og vejledning (SUN) D
Teams anvendes i mange sammenhænge i forhold til gæster
(streaming, virtuel bibliotekar, online søgekurser for kollegaer,
biblioteker mm.) (SUN) D
Teams anvendes intensivt til mødeaktiviteter biblioteker (SUN) D
Mulighed for tilkøb af scanner til IMS (intelligent materialesystem)
som kan finde bortkomne materialer på hylderne ude i biblioteket,
afsøges. (SUN) G
Anvendelse af Microsoft Power BI som kommunikationsværktøj til at
udstille resultater fra fag- og koncernsystemer Fx Lokalplaner,
Digitaliseringsprojekter, Sagstimeregistrering. (BL) D
Anvendelse af Microsoft Teams som platform for klassisk
intranetfacilitet (nyheder, dialoger, støtteprocesser) (BL) D
Implementering af platform til digital styring af driftsopgaver,
herunder dialog mellem borgere, forvaltning og entreprenører (BL)
D

Kunstig intelligens
Kunstig intelligens er betegnelsen for
computerbaserede algoritmer som på
baggrund af data blandt andet kan
lære og forstå mønstre i store
mængder data. Data kan bestå af alt
fra tekst til lyd og billeder.

Fuldstændig implementering af Teams til online møder (Alle
forvaltninger) D
Automatisering af bilagshåndtering og kontrol – både brug af
machine learning og softwarerobot. Pt. er der 585 bogføringssteder
koblet på løsningen, og der er pt. 7.467 godkendte leverandører.
(ØE) D

Kunstig intelligens i hjemmeplejen – se særskilt artikel (SOM) P
AI rehabilitering – AIR projektet – se særskilt artikel (SOM) G

Side 27

