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Nærværende analyse tager afsæt i Hørsholm Kommunes ønske om at 
identificere et betydeligt råderum fra og med budgetår 2020. Hørsholm 
Kommune har igangsat en række initiativer, herunder nærværende analyse af 
it-området i 2019, som tilsammen skal anvise økonomiske potentialer. 

Formålet med indeværende analyse er at undersøge og vurdere 
effektiviseringspotentialet alene på it-området. 

Baggrund
Teknologi udgør en stadig stigende del af løsningen og udviklingen af 
kommunernes opgaveportefølje. I vurderingen af en organisations udgifter til it 
bør derfor altid indgå en vurdering af den forretningsmæssige værdi, som it 
skaber. Analysen behandler således ikke alene de direkte besparelser på 
it-driftsområdet. Analysen vil også give en overordnet vurdering af 
mulighederne for at optimere brugen af it til at understøtte Hørsholm 
Kommunes arbejde med at anvende digitalisering og data som løftestang til at 
kunne tilbyde medarbejdere, borgere og virksomheder effektive og 
tidssvarende services.

Hørsholm Kommune har de seneste år arbejdet aktivt med at modernisere og 
effektivisere it-området, bl.a. ved at nedbringe kommunens ‘tekniske gæld’, i 
form af udfasning af forældet hard- og software. Samtidig er omkostningerne til 
it forsøgt nedbragt gennem optimering af it-anskaffelser og højere fokus på 
leverandør- og kontraktstyring. Et eksempel på dette er outsourcing af 
datacenter-services gennem en SKI-aftale fra og med 2019.

Hørsholm Kommune har siden 2017 gennemført en række tiltag, som har til formål 
at styrke prioriteringen og styringen af digitaliseringsinitiativerne på tværs af 
kommunen. Eksempler på dette er etablering af en digitaliseringsstyregruppe, 
oprettelse af en porteføljestyringsfunktion og vedtagelse af en fælles projektmodel.

Afgrænsning
Grundet den afsatte tid og økonomi, i kombination med de tilgængelige data og 
datas kvalitet, er der variationer i dybden af analysen af de enkelte hypoteser. 

Da analysens fokus er at identificere budgethenførbare gevinster på 
it-driftsområdet, er kommunens udgifter til it-anskaffelser ikke omfattet af 
indeværende analyse. Dette gælder også områderne indkøb, administration og dele 
af HR, da de dækkes af andre analysespor. 

Næste skridt
Der vil blive udarbejdet  en plan for gennemførelse af initiativer til realisering af de 
identificerede potentialer på it-driftsområdet. 

Samtidig vil der som del af arbejdet med en samlet digitaliseringsstrategi for 
kommunen blive identificeret konkrete områder, hvor øget digitalisering kan bidrage 
til økonomiske såvel som kvalitative gevinster.

Indledning
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Analysen fokuserer på en række udvalgte hypoteser opstillet på 
baggrund af PwC’s erfaringer og efter indledende dialog med 
Hørsholm Kommune, som har været med til at udpege og prioritere 
hypoteserne.
 
De fire udvalgte hypoteser ses til højre. Der er for hver af disse 
estimeret et økonomisk potentiale, som vurderes at kunne realiseres 
af kommunen inden for en periode på et til tre år.

Derudover har Hørsholm Kommune ønsket at få en vurdering af, 
hvordan niveauet for it-driftsomkostningerne forholder sig 
sammenlignet med andre kommuner af tilsvarende størrelse.

Sidst har PwC under analysen gjort en række øvrige observationer, 
der danner afsæt for anbefalinger til, hvordan Hørsholm Kommune 
kan styrke indsatsen for at sikre øget forretningsværdi af 
eksisterende og fremtidige investeringer i it.

Opsummering - de valgte fokusområder
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Sammenlægning af it-opgaver
‘En sammenlægning af it-opgaver (fx i Dagtilbud og 
Skole og Borgerservice, IT og Digitalisering) vil kunne 
optimere brugen af ressourcer.‘

Konsolidering af it-arbejdspladser
‘Udgifter til bl.a. pc’er, tablets og mobiltelefoner kan 
reduceres ved at tilpasse antal af devices.’

Optimere fastnettelefoni
‘Der kan opnås besparelser gennem optimering af 
udgifter til og brug af telefoni. Herunder udgifter til 
den tilhørende infrastruktur og support.’

Kontrakt- og licensstyring
‘Kontrakter og licenser på it-området udnyttes ikke 
fuldt ud og kan optimeres yderligere.’
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3,6 mio.
Med en samlet investering på ca. 2,0 
mio. kr. vurderes det, at der på tværs 
af kommunen kan realiseres en 
driftsbesparelse på 
it-driftsomkostninger på ca. 3,6 mio. 
kr. efter tre år. Efter to år kan 
realiseres en driftsbesparelse på ca. 
2 mio. kr.

Opsummering - estimeret økonomisk potentiale
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Kortlægningen af de samlede driftsomkostninger viser følgende 
fordeling mellem centrene i kommunen:

Opsummering - oversigt over fordelingen af driftsudgifterne
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En yderligere nedbrydning af driftsomkostningerne i hhv. Basis-it, 
Applikations-it og Styring fordelt på de enkelte centre viser følgende:
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+5%
De samlede it-driftsomkostninger er 
5% højere end andre 
sammenlignelige kommuner: 30% 
højere på basis-it og 6% lavere på 
applikations-it.

Opsummering - sammenligning med andre kommuner (i dag)
For at kunne sammenligne med tilgængelige nationale tal for kommunernes it-driftsomkostninger er it-udgifter nedbrudt i en række it-opgave- og 
omkostningskategorier. Overordnet er omkostningerne inddelt i tre hovedområder: Basis-it, som består af datacenter-services, infrastruktur, it-arbejdspladser og 
slutbruger-it. Applikations-it, som består af applikationsdrift og -vedligehold, samt applikationsudvikling og sidst Styring, som er tværgående aktiviteter for hhv. basis-it 
og applikations-it (fx ledelsesmæssige opgaver knyttet til strategi, it-projekter, it-sikkerhed, økonomi samt leverandør- og kontraktstyring.
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-6%
Udgiftsniveauet vil efter 
gennemførsel af de foreslåede 
initiativer være 6% lavere end for 
andre sammenlignelige kommuner i 
samlede omkostninger: 4% højere 
på basis-it og 11% lavere på 
applikations-it.

Opsummering - sammenligning med andre kommuner (efter 
gennemførsel af foreslåede initiativer)
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Opsummering - øvrige observationer
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En fælles 
digitaliseringsstrategi 
for Hørsholm Kommune 
er under udarbejdelse.

Heading

Observation

Potentiale

Heading

Økonomi Processer DataStrategi Organisering Teknologi

Område

En fælles 
digitaliseringsstrategi vil 
kunne være med til at 
sikre klar  
sammenhæng og 
prioritering mellem 
investeringer, 
driftsudgifter og 
gevinster og dermed 
sikre mere værdi af 
it-investeringer.

Udvikling og 
implementering af 
digitaliseringsinitiativer 
er spredt på de enkelte 
centre.

En mere samlet 
organisering af 
it-kompetencer og 
digitaliseringsindsatsen 
generelt vil øge 
professionaliseringen af 
it-driften og styrke 
eksekveringsevnen i 
forhold til igangsatte 
initiativer.

Primært fokus på 
modernisering af  
it-infrastruktur de 
seneste år.

En solid og moderne 
infrastruktur er en 
forudsætning for at 
kunne understøtte 
digitaliseringen af 
services. Efter en 
periode med 
modernisering er der nu 
behov for at accelerere 
den 
forretningsmæssige 
udnyttelse af it. 

Der mangler en 
ensartet og god 
registreringspraksis af 
udgifter til it på tværs af 
alle centrene.

Processer for drift, 
support og it-projekter 
er beskrevet og under 
implementering.

En mere ensartet og 
transparent registrering 
af it-udgifter vil give 
større synlighed over 
den løbende udvikling i 
it-udgifterne. Dette vil 
give mulighed for 
proaktivt at reagere og 
dermed understøtte en 
løbende optimering af 
it-udgifterne.

Standardiserede 
processer for it-drift og 
-udvikling er med til at 
sikre en effektiv 
udnyttelse samt 
koordinering og 
prioritering af de 
eksisterende 
it-ressourcer og 
kommende 
investeringer. 

Der er ønske om at 
anvende data endnu 
mere aktivt i udvikling 
af kommunens 
services.

Ved at sikre nem 
adgang til data på 
tværs af organisationen 
og have kompetencer til 
at omsætte data til 
viden vil man styrke 
grundlaget for  
prioritering af 
udviklingstiltag og 
målingen af deres 
effekt.
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Opsummering - anbefalinger
Foruden gennemførsel af initiativerne beskrevet i hypoteserne kan Hørsholm Kommune med fordel ...

… centralisere kommunens digitaliseringskompetencer og derved øge den samlede eksekveringsevne på kommunens kommende fælles 
digitaliseringsstrategi.2

… fortsætte og fuldføre arbejdet med en fælles digitaliseringsstrategi for kommunen, der sigter mod yderligere brug af digitalisering til udvikling 
af tidssvarende og effektive services til borgere, virksomheder og medarbejdere.1

… øge fokus på digitalisering af arbejdsprocesser ved at frigøre ressourcer fra basis-it til udvikling af applikations-it med henblik på bedre 
understøttelse af forretningens behov.3

… sikre, at der anvendes ensartet registreringspraksis for it-omkostninger på tværs af kommunen samt fortsætte udbredelsen og anvendelsen 
af styringsmodel for it-projekter og udvide denne, så der er klar sammenhæng og transparens mellem investeringer, afledte driftsudgifter og 
afledte effektiviseringer.

4

12

… sikre en stærk governance om anvendelsen af de projektprocesser og -modeller, der er udarbejdet siden 2017 for anvendelse ved 
it-projekter og it-anskaffelser. 5

… tænke anvendelsen af data ind i en samlet digitaliseringsstrategi og dermed yderligere øge kommunens anvendelse af data som grundlag 
for driftsoptimering og forretningsudvikling.6



Analysens metode3



PwC
Analyse af it-området i Hørsholm Kommune August 2019

Hypotesebaseret analysetilgang
For at udnytte den afsatte økonomiske og tidsmæssige ramme for analysen 
valgte Hørsholm Kommune en hypotesebaseret tilgang. Udgangspunktet for 
analysen var således en liste over initielle hypoteser, baseret på PwC’s 
forhåndsviden om og erfaring med kommunernes udfordringer med at realisere 
økonomiske gevinster på it-området.

Hypoteserne er inden påbegyndelsen af analysen udvalgt, afstemt, og formuleret 
i samarbejde med centrale personer fra Hørsholm Kommune, så de passer til 
den kontekst, der er i kommunen.
Prioriteringen af hypoteserne er foretaget ud fra en vurdering af hypotesernes 
økonomiske potentiale og gennemførbarhed. Hypoteserne er kvalificeret ved 
gennemgang af eksisterende dokumentation og drøftelser med centrale personer 
fra kommunen undervejs i projektet.

Påviste hypoteser er omsat til konkrete initiativer, indeholdende forslag til 
implementering samt forslag til roadmap.

Analysens metode - hypoteser

14



PwC
Analyse af it-området i Hørsholm Kommune August 2019

Analysens metode - sammenligning med andre kommuner

15

Indsamling og behandling af data
For at kunne sammenligne Hørsholm Kommunes it-omkostningsniveau med 
kommuner af lignende størrelse er der gennemført en omfattende 
dataindsamling, som har resulteret i et betydeligt datagrundlag. Indsamlingen af 
data har været ressourcekrævende, idet oplysningerne ikke har været 
umiddelbart tilgængelige, bl.a. grundet varierende registreringspraksis af 
it-omkostninger i de forskellige centre.
Oplysningerne er efterfølgende blevet kvalificeret yderligere for at sikre en så 
korrekt kategorisering som muligt. Kvalificeringen er foregået ved interviews med 
nøglepersoner til uddybende forklaring af datagrundlaget.
Etableringen af et retvisende billede af kommunens it-omkostninger har desuden 
styrket datagrundlaget til kvalificering af de valgte hypoteser.
Omkostningerne er normaliseret med antal indbyggere i kommunen med henblik 
på at kunne lave sammenligning af kommunens it-omkostninger i forhold til 
kommuner med en tilsvarende størrelse. 

Sammenligningsgrundlaget baserer sig på en omfattende analyse, som  
PwC gennemførte for Finansministeriet og KL i 2018, med titlen ‘Analyse af 
it-drift, -strategi og -indkøb i kommunerne (31. august 2018)’. Dette vurderes 
at være det mest fyldestgørende datagrundlag, der findes, i forhold til en 
national kortlægning af kommunernes it-omkostninger.

Hørsholm Kommune passer i relation til den nationale analyse i segment 1, 
der indeholder kommuner med et indbyggertal under 30.000. På nationalt 
niveau er der 24 kommuner i dette segment. 
Nærværende analyse fokuserer på at lave en sammenligning af 
it-driftsomkostningerne til basis-it og applikations-it mellem Hørsholm 
Kommune og kommunerne i segment 1. 
I denne sammenligning er der taget højde for, at de tværgående 
styringsmæssige omkostninger, ligesom i den nationale analyse, indgår som 
en del af basis-it og applikations-it. Derudover er der taget højde for ikke at 
inkludere omkostninger på skole- og dagtilbudsområdet, da disse ligeledes 
ikke er omfattet af den nationale analyse.
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Øvrige observationer
Parallelt med indsamling af data til brug for test af hypoteser og sammenligning 
med andre kommuner er der også foretaget en række øvrige observationer af 
mere kvalitativ karakter. 

Observationerne er gjort i forbindelse med indsamling, bearbejdning og analyse 
af data for de valgte hypoteser og datagrundlaget anvendt til at kortlægge den 
samlede it-økonomi.

Hvor muligt er disse blevet underbygget af data og/eller fulgt op af strukturerede 
interviews for at be- eller afkræfte de givne observationer.

Der er blevet blevet foretaget interviews med en række centerchefer, hvor 
følgende spørgsmål har været omdrejningspunkt:

• I hvilken grad vurderer du, at teknologi i dag anvendes og udnyttes på dit 
fagområde?

• Hvor ser du de største potentialer ved bedre udnyttelse af eksisterende 
eller udbredelse af ny teknologi?

• Hvad er de største udfordringer for jer, i forhold til at udnytte eksisterende 
teknologi eller implementere ny teknologi?

• Hvilke tiltag vil kunne øge anvendelsen af eksisterende teknologi og 
styrke implementering og anvendelse af ny teknologi?

Observationerne har primært til formål at give et billede af Hørsholm Kommunes 
generelle anvendelse og udnyttelse af it og dermed vurdere, hvorvidt der er et 
uudnyttet potentiale generelt i kommunen.

 

Analysens metode - øvrige observationer
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Ikke omsat til økonomiske gevinster
Det har ikke været muligt at tilvejebringe en oversigt over kommunens samlede 
digitaliseringsinitiativer de seneste år, hvilket har medvirket til, at det ikke er 
muligt at kvantificere et muligt potentiale for allerede gennemførte initiativer og ej 
heller at pege på yderligere specifikke områder, hvor der kan realiseres gevinster 
ved øget digitalisering.

Anbefalinger, der alene tager afsæt i øvrige observationer og dermed ikke har 
været en hypotese, som Hørsholm Kommune har valgt skulle analyseres, er i 
nærværende afrapportering ikke omsat til direkte økonomiske potentialer.
Det betyder dog ikke, at det økonomisk potentiale bag disse observationer er 
ikke-eksisterende eller minimalt. Det er blot et udtryk for, at der ikke har været et 
tilstrækkeligt fyldestgørende datagrundlag tilgængeligt, og at opgaven med at 
etablere grundlaget vil være af et sådant omfang, at analysens tid og økonomi 
ikke ville kunne rumme det.
Der er i stedet beskrevet en række kvalitative egenskaber, som gennemførslen 
af disse anbefalinger vil kunne medføre, og som kan danne grundlag for 
realisering af konkrete gevinster.
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Datagrundlaget for denne del af analysen er data om kommunens økonomi på 
it-området. Informationerne er indsamlet og leveret af kontorchefen for Team IT i 
Center for Borgerservice, Digitalisering og IT, samt øvrige centerchefer i 
kommunen, hvor der er identificeret udgifter til it-drift. 

Datagrundlaget består af data indsamlet for perioden 2018 og 2019. Sidstnævnte 
er alene for driftsudgifter, der giver et mere retvisende tal, enten på grund af 
større omlægning af it-services og it-applikationer eller it-infrastruktur gennemført 
i 2018.

Alle økonomiske data indsamlet for 2018 er helårlige. De kortlagte omkostninger 
omfatter kommunernes samlede it-omkostninger til drift- og vedligehold af it på 
tværs af hele kommunen.

Særligt om kortlægning af økonomidata 
Kommunens it-omkostninger er nedbrudt i en række forskellige it-opgave- og 
omkostningskategorier. Overordnet er omkostningerne inddelt i tre 
hovedområder:  

• Basis-it, som består af datacenter-services, infrastruktur, 
it-arbejdspladser og slutbruger-it.

• Applikations-it, som består af applikationsdrift og -vedligehold samt 
applikationsudvikling.

• Styring, som er tværgående aktiviteter for hhv. basis-it og applikations-it, 
og som består af en række ledelsesmæssige opgaver knyttet til strategi, 
udvikling, it-projekter, informationssikkerhed, it-økonomi samt leverandør- 
og kontraktstyring.

De tre hovedområder er herefter inddelt i kategorierne: hardware, software, 
sourcing, ext. bistand, løn (int. årsværk) samt øvrige udgifter.

Ovenstående kategorisering er i overensstemmelse med kortlægningen af 
kommunernes it-opgaver gennemført i Finansministeriets og KL’s analyse af 
it-drift, -strategi og -indkøb i kommunerne gennemført i 2018. 
I denne analyse er en tilsvarende opdeling af udgifter blevet anvendt for at kunne 
gennemføre en så retvisende benchmark-analyse som muligt af Hørsholms 
it-omkostninger ift. kommuner med tilsvarende størrelse.

Kortlægning af it-omkostninger
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Resultater fra analysen af it-omkostningerne
Resultaterne fra kortlægningen af it-omkostningerne viser, at kommunen har en 
samlet årlig udgift til it-driftsomkostninger på ca. 37 mio. kr., fordelt på hhv. 12 
mio. kr. til basis-it, 19 mio. kr. til applikations-it og 6 mio kr. til øvrige tværgående 
styringsmæssige opgaver. Kortlægningens samlede resultat er i 
overensstemmelse med sumtallet fra FLIS, hvilket understøtter validiteten. 
Procentuelt ligger fordelingen på følgende måde:

Fordelingen af it-driftsudgifterne mellem Borgerservice, IT og Digitalisering og de 
øvrige fagcentre er 70/30. Hvis man ser på hver af de tre hovedområder basis-it, 
applikations-it og tværgående styring, så ligger fordelingerne på hhv. 80/20, 
60/40 og 85/15 i Borgerservice, IT og Digitaliserings favør. Fordelingen ser 
således ud:

Kortlægning af it-omkostninger
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Brydes fordelingen af it-driftsomkostningerne ud på de enkelte udgiftskategorier 
hardware, software, sourcing, ext. bistand, løn (int. årsværk) og øvrige udgifter, 
vises igen tilsvarende tendens i fordelingen:

Fordelingen af hardware, software og interne årsværk er således 65/35, sourcing 
er 95/5, ekstern bistand 85/15 og øvrige udgifter 0/100.  

Sammenligning med andre kommuner
Kortlægningen af it-driftsomkostningerne i Hørsholm Kommune viser, at 
kommunens samlede omkostninger pr. indbygger er 1.363 kr., hvilket ligger ca. 
4% højere sammenlignet med tilsvarende kommuner i FM-analysen, hvor 
kommunerne i segment 1 i gennemsnittet har en samlet omkostning pr. 
indbygger på 1.297 kr. 

Omkostningerne til basis-it inklusive tværgående styringsmæssige omkostninger 
ligger i kommunen på 515 kr., hvilket ligger ca. 30% højere end tilsvarende 
kommuner i FM-analysen, som har en gennemsnitlig omkostning til basis-it på 
395 kr., og omkostningerne til applikations-it ligger i kommunen på 849 kr., 
hvilket ligger ca. 6% lavere end tilsvarende kommuner, som har en gennemsnitlig 
omkostning på 902 kr.

Kortlægning af it-omkostninger
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Kommunens effektiviseringspotentiale
Som illustreret indledningsvist kan det konkluderes, at Hørsholm Kommunes 
samlede it-omkostninger ligger højere end gennemsnittet målt på applikations-it 
og basis-it pr. indbygger. Udgiften på basis-it er 30% højere end tilsvarende 
kommuner, hvilket underbygger hypotesen om, at der også på dette område er et 
effektiviseringspotentiale for kommunen.

Der er beregnet et effektiviseringspotentiale og et forventet investeringsbehov for 
hver af de fire hypoteser: 1. Sammenlægning af it-opgaverne, 2. Optimering af 
fastnettelefoni, 3. Konsolidering af it-arbejdspladser og 4. Kontrakt- og 
licensstyring.

Analysen behandler ikke sammenhængen mellem it-omkostninger og 
administrative omkostninger fx ved at se på sammenhængen mellem 
omkostningsniveau og kvalitet. 

En af metoderne for måling af kvaliteten af en kommunes it er brugernes 
tilfredshed. En høj brugertilfredshed kan betragtes som et udtryk for et 
velfungerende it-system, der understøtter brugernes arbejdsopgaver, og hvor 
brugerne ikke oplever for mange nedbrud eller for lang ventetid. 
En anden metode for måling af kvaliteten er at se på den tid, it-brugerne spilder 
på fejl, nedbrud og dobbeltarbejde. For lave it-omkostninger kan betyde, at 
kvaliteten af it-services ikke er god nok, hvilket medfører fejl, nedbrud og 
dobbeltarbejde.
Begge aspekter vurderes relevante ift. en vurdering af det samlede potentiale for 
nedbringelse af it-omkostninger, hvorfor det anbefales, at kommunen undersøger 
disse forhold i nærmeste fremtid.
.

Læsevejledning
Estimering af besparelse på driftsudgifter tager udgangspunkt i de kortlagte 
omkostninger, som er beskrevet tidligere.
Der er ligeledes estimeret et investeringsbehov for hver af hypoteserne. Dette 
estimat baserer sig på interviews med centerchef for IT og Borgerservice og chef 
for Team IT.

For hver hypotese er grafisk angivet ‘implementeringsindsats’ og ‘Påvirkning på 
organisationen’.
Definitioner på lav, mellem og høj er som følger:
Implementeringsindsats:

• Lav = kan håndteres af 1-2 personer og har mere karaktér af en opgave 
end et projekt.

• Mellem = mindre projekt med en deltidsprojektleder og 1-3 
projektdeltagere.

• Høj = dedikeret fuldtidsprojektleder og 4-7 projektdeltagere.

Påvirkning på organisationen:
• Lav = ingen eller få ændringer i medarbejderes arbejdsprocesser og 

rutiner.
• Mellem = arbejdsprocesser ændres, men ikke i et omfang, der kræver 

formel træning.
• Høj = mange medarbejdere vil opleve en ændring af deres 

arbejdsprocesser, hvilket skal understøttes af træning og 
kompetenceudvikling.

Det samlede detaljerede datagrundlag for beregninger er udleveret til centerchef 
for IT og Borgerservice og chef for Team IT.

Estimering af effektiviseringspotentialer
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Kortlægningen af kommunens it-opgaver og udgifter til drift har bl.a. vist, at 
kommunen har en decentral organisering af IT, da ca. 1/3 af kommunens 
samlede it-bemanding ligger fordelt i de enkelte centerområder. Dette gælder 
ikke mindst på områderne Dagtilbud og Skole, Sundhed og Omsorg samt 
Teknik-området.

Kendetegnende for de decentrale ressourcer er, at de varetager den 
institutionelle it-support, forankring og administration i deres respektive 
fagområder. Disse ressourcer fungerer desuden som bindeled mellem 
forvaltningen og den udførende digitaliseringsindsats, der kommer fra IT og 
Digitalisering.

It på skoleområdet
På skoleområdet anvendes i dag to årsværk til at supportere lærere og elever 
(TEK’er - lærere, der ved siden af undervisningen udfører it-opgaver - 
medregnes ikke) på kommunens fire (snart fem) skoler. En primær del af deres 
arbejdstid bruges på at supportere elevernes ChromeBooks og lærernes PC’er. 
Omfanget af årsværk til at udfylde denne opgave vurderes at være rimeligt.

Der vil dog kunne realiseres kvalitative gevinster ved at standardisere og 
professionalisere denne support ved at anvende ITIL-processer i lighed med 
support på det administrative område. Dette vil give bedre mulighed for at 
forebygge fejl, se mønstre i fejl, sikre compliance ift. sikkerheds-incidents mv. 

Hypotese 1 - Sammenlægning af it-opgaverne (1 af 3)
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Gevinsterne kan realiseres ved organisatorisk at knytte de to årsværk til Team IT, 
hvilket giver bedre mulighed for at standardisere og professionalisere supporten, 
idet der allerede her er etableret processer og et stærkt fagligt fællesskab 
omkring dette. En konsolidering af applikationer på tværs af de administrative 
pc’er og lærernes pc’er forventes at kunne medføre kvantitative besparelser i 
form af reducerede udgifter til applikationer.  

Udnyttelse af IDM-løsning
Kommunen har investeret i en IDM-løsning, der har til formål at understøtte og 
automatisere en væsentlig del af arbejdet med at styre og fordele roller og 
rettigheder til it-systemer på tværs af kommunen. 

Foruden gevinster i form af bl.a. øget sikkerhed og opfyldelse af regulatoriske 
krav (GDPR mv.) vil implementering af IDM-løsningen medføre et 
effektiviseringspotentiale, der ikke er indregnet i kommunens nuværende 
økonomi.

Moderne IDM-løsninger tilbyder fx øget automatisering af administrative opgaver 
knyttet til brugeroprettelse, adgangsrettigheder, postlister mv. ved ansættelse, 
ændring og ophør. 

Effektiviseringspotentialet består derfor i, at der ved en solid teknisk og 
organisatorisk implementering og anvendelse af en moderne IDM-løsning 
reduceres væsentligt i arbejdet med at kontrollere, styre og fordele roller og 
rettigheder til it-systemer på tværs af kommunen.

Hypotese: Sammenlægning af it-opgaver
‘En sammenlægning af it-opgaver (fx i Dagtilbud og Skole og Borgerservice, 
IT og Digitalisering) vil kunne optimere brugen af ressourcer.‘
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Vurderingen er, at der i dag anvendes 1,5 årsværk i kommunen til denne opgave, 
hvor det ene årsværk er placeret i Team IT og det resterende årsværk er placeret 
i kommunens øvrige forvaltninger.

Potentialet estimeres til at være en effektivisering på et årsværk fordelt med 0,7 i 
Team IT og 0,3 i på tværs af de øvrige forvaltninger.

En forudsætning for denne gevinst er en fuld implementering af IDM-løsningen. 
En IDM-implementering er en omfattende opgave, og fremdriften har hidtil været 
udfordret af manglende ressourcer til opgaven. Dette forhindrer ikke alene en 
realisering af økonomiske gevinster, men også realiseringen af de kvalitative 
gevinster, der ligger til grund for anskaffelsen af løsningen.

Det anbefales derfor, at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre opgaven i 
form af to årsværk fordelt over to år til at forestå projektledelse og 
-gennemførelse.

Samlet økonomisk potentiale
Det samlede økonomiske potentiale ved sammenlægning af it-opgaverne 
vurderes at udgøre en nettodriftsbesparelse på ca. 450.000,-, kr. ved en 
investering i ét årsværk i to år, svarende til 500.000,- kr. i år 1 og år 2.

Bemærk, at der på næste side peges på en række andre væsentlige potentialer 
ved en øget centralisering af it-opgaverne, der dog ikke er omsat til økonomiske 
potentialer. 

Hypotese 1 - Sammenlægning af it-opgaverne (2 af 3)

24

Lav Mellem Høj

Implementeringsindsats

Lav Mellem Høj

Påvirkning på organisationen
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Øget eksekveringskraft
Det er undervejs i dataindsamlingen og af flere parter blevet nævnt, at 
digitaliseringen af kommunen ikke har den ønskede hastighed, og at årsagen til 
dette bl.a .skal findes i, at it-projekter har vanskelige vilkår i form af begrænsede 
ressourcer og kompetencer. Dette resulterer i, at it-projekter bliver langtrukne, og 
forretningen ikke får de nødvendige leverancer til at kunne ‘implementere i bund’. 
Denne udfordring bekræftes af flere centre.
Dataindsamlingen har vist, at 1/3 af kommunens ansatte, der beskæftiger sig 
med it, er ansat i andre centre end Borgerservice, IT og Digitalisering. Hertil 
kommer eventuelle udviklingskonsulenter, der har kompetencer inden for og 
bidrager til gennemførsel af it-projekter i kommunen.
Det vurderes, at en større grad af centralisering af it-ressourcerne, fx i form af en 
fælles organisatorisk tilknytning med it-ansatte fra Borgerservice, IT og 
Digitalisering og øvrige fagcentre, vil kunne øge kommunens evne til at prioritere 
og gennemføre it-projekter og sikre, at projekternes leverancer bliver omsat til 
konkrete gevinster i fagområderne.
Forankringen af en sådan organisatorisk enhed kunne fx være i Center for 
Borgerservice, IT og Digitalisering.

Hypotese 1 - Sammenlægning af it-opgaverne (3 af 3)
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Digitaliseringsenhed
• Projektledelse
• Innovation
• Forretningsviden
• Teknisk indsigt

Borgerservice & Digitalisering

Team IT

Øvrige fagcentre

Øget ‘impact’
Ved at prioritere, koordinere og eksekvere projekter fra centralt hold vil 
kommunen opnå, at projekter går fra at være ‘lange og tynde’ til at være ‘korte og 
tykke’, hvilket giver mere effektive projekter med større og tidligere værdi for 
forretningen. 
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Behovet for fastnettelefoni er de senere år blevet reduceret, i takt med at udbredelsen af 
mobiltelefoner blandt medarbejdere er steget markant. Fastnettelefoni forudsætter en 
infrastruktur, der skal driftes og vedligeholdes, ligesom at medarbejderne skal udstyres med 
en bordtelefon.
Hypotesen om, at der vil være et besparelsespotentiale ved at tilpasse fastnettelefoniens 
infrastruktur, support og hardware til det aktuelle behov, er blevet bekræftet af flere personer i 
organisationen.
Der er i dag ca. 850 fastnettelefoner og mere end 900 mobilabonnementer, hvilket indikerer, 
at mange medarbejdere både har fastnet- og mobiltelefon.
I oversigten til højre ses, at der ved en halvering af antallet af fastnettelefoner (scenarie 2) 
kan realiseres besparelser på ca. 250.000,- kr.
Det vurderes, at potentialet kan realiseres ved en investering på ca. 250.000 kr. til et ½ 
årsværk til at forestå projektaktiviteter forbundet med den tekniske transition og 
organisatoriske implementering. Implementeringsindsatsen består primært i at fjerne 
fastnettelefoner, der ikke er absolut nødvendige for at løse en kerneopgave, sikre, at 
mobilnumre oprettes i omstillingscentret, og at ringegrupper tilpasses herefter. Herudover 
skal den eksisterende aftale med Cisco tilpasses til det nye behov, og der frigives 0,2 årsværk 
i Team IT. Derudover vurderes det, at der kan realiseres yderligere potentiale ved at 
standardisere, hvilke mobile enheder, der indkøbes og anvendes, således at disse kan 
supporteres og er dimensioneret korrekt. Erfaringsmæssigt kan der findes betydelige 
besparelser ved at indkøbe mindre modeller af smartphones og tablets. 

Hypotese 2 - Optimering af fastnettelefoni
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Hypotese:
‘Der kan opnås besparelser gennem optimering af udgifter til og brug af telefoni. Herunder 
udgifter til den tilhørende infrastruktur og support.’

Lav Mellem Høj

Implementeringsindsats

Lav Mellem Høj

Påvirkning på organisationen
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Hypotese 3 - Konsolidering af it-arbejdspladser
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Lav Mellem Høj

Implementeringsindsats

Lav Mellem Høj

Påvirkning på organisationen

Konsolidering af it-arbejdspladser
‘Udgifter til bl.a. pc’er, tablets og mobiltelefoner kan reduceres ved at tilpasse antal af 
devices’

De indsamlede data viser, at der i dag i Hørsholm Kommune er 1031 pc’er og 721 
medarbejdere, der har behov for en personlig pc. Dette svarer til, at der i gennemsnit er 
1,4 pc pr. medarbejder. Dette tal er ikke påfaldende højt sammenlignet med andre 
kommuner. Dog kan man alene ved at reducere antallet af pc’er med 30%, så hver 
medarbejder har én pc, realisere en besparelse på ca. 600.000,- kr.

Besparelsen består af reducerede udgifter til hardware og afskrivning på dette samt 
reducerede omkostninger til licenser, drift og support. 

Det kan ydermere konstateres, at mere end halvdelen af pc’erne er ældre end fem år, 
hvilket også har en række afledte økonomiske konsekvenser i form af reduceret 
driftsstabilitet og øget support på hardware (normal levetid bør ikke være længere end tre 
til fire år ifølge generelle Life Cycle Management-anbefalinger). 

Der bør stræbes efter, at medarbejderne råder over én tidssvarende bærbar pc , hvilket 
desuden vil give øget mobilitet og produktivitet.

Implementeringen vil primært bestå i at identificere de overskydende pc’er og tilpasse 
licens og support. Der estimeres med en investering på ½ årsværk i år 1 til at forestå 
denne transition.

En alternativ mulighed er, at kommunen samlet set vælger at outsource indkøb, drift og 
vedligehold af pc’er til ekstern leverandør - også kalder Hardware-as-a-Service (HaaS) - 
og dermed betale et månedligt abonnement pr. pc. Team IT arbejder på en business case 
for en sådan model. 
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Styring af it-kontrakter og -leverandører er i kommunen i dag fordelt på 
ressourcer, som både ligger i IT og Digitalisering og de øvrige centre. I IT og 
Digitalisering er opgaven med kontrakt- og licensstyring fordelt på flere 
forskellige personer og udgør samlet set 0,75 årsværk, mens de øvrige centre 
tilsammen bruger ca. 0,3 årsværk på kontrakt- og licensstyring.

Kendetegnende for denne organisering er, at den primært varetages af personer, 
der ikke har kontrakt- og licensstyring som fokusområde og dermed hverken har 
de tids- eller kompetencemæssige forudsætninger til at løfte opgaven fuldt ud. 
Licens- og kontraktstyring på it-området er en disciplin, der kræver specifikke 
kompetencer, der spænder over både kontraktuelle og it-mæssige områder, og 
som skal bringes i spil under hele kontraktens levetid. 

Analysen viser, at kommunens indkøb af større forretningskritiske 
fagapplikationer i overvejende grad sker gennem SKI-kontrakterne, hvilket i 
noget omfang er med til at sikre kommunen fornuftige vilkår. En nærmere 
gennemgang og interviews med nøglepersonerne viser dog også, at kommunen i 
mindre grad har fokus på indhold af implementeringsplaner, SLA’er og entydige 
udtrædelsesbestemmelser i kontrakterne. Der er også konstateret eksempler på 
aftaler, hvor serviceniveauer overstiger det nødvendige behov og dermed 
medfører en unødvendig udgift.

Centralisering og specialisering af licens- og 
kontraktstyring
Det vurderes, at en samling af opgaven med kontrakt- og licensstyring på én 
dedikeret person, med specifikt fokus på og med stærke kompetencer indenfor 
denne disciplin, vil medføre betydelige økonomiske gevinster. Erfaringer fra 
andre kommuner viser, at en professionalisering af licens- og kontraktstyringen i 
form af løbende og ensartet opfølgning på bodsbetalinger, servicemål, 
standardisering af kontrakter og tilpasning af kontrakter til faktiske behov i 
kommunen, typisk medfører en besparelse på mellem 5 og 10% af de samlede 
driftsudgifter til administrative systemer, standardapplikationer og sourcing. 
Udgifter, der i dag udgør ca. 20 mio. kr. om året i Hørsholm Kommune.

En estimeret årlig besparelse på ca. 7 % udgør således 1,4 mio. kr. om året, 
hvoraf de 0,45 mio. kr. vil kunne opnås centralt og 0,95. mio. kr. vil kunne opnås 
decentralt.

Det anbefales, at der investeres i kompetenceudvikling indenfor licens- og 
kontraktstyring samt konsulentbistand til indledningsvist at bistå med etablering 
af rammer, retningslinjer og kontraktforhandlinger. Der afsættes 200.000,- kr. til 
dette. 

Hypotese 4 - Kontrakt- og licensstyring
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Kontrakt- og licensstyring
‘Kontrakter og licenser på it-området udnyttes ikke fuldt ud og kan optimeres 
yderligere’
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Særligt om VDI-løsningen
Kommunen har i dag en treårig kontrakt på en omkostningstung VDI-løsning 
(Virtual Desktop Infrastructure), som er beregnet til at stille pc-desktops til 
rådighed til medarbejdere i kommunen, men som kommunen ikke udnytter fuldt 
ud. Kommunen har derfor oplyst, at den højst sandsynligt vil udfase løsningen 
ved kontraktens udløb efter tre år, hvilket vil medføre en årlig besparelse på 1,8 
mio. kr.

Modregnet den gennemsnitlige 7 %-besparelse på alle kommunens it-kontrakter, 
der vil komme ved konsolideringen af kontraktstyringen fra år 0, forventes 
besparelsen ved afskaffelsen af VDI-løsningen at udgøre ca. 1 mio. kr. om året. 
Dette vil få den samlede besparelse på it-kontrakterne til at stige fra 1,4 til ca. 2,4 
mio. kr. om tre år.

For at kunne nedlægge VDI-løsningen kræver det, at kommunen selv varetager 
opgaven med desktop management, hvilket kræver en dedikeret og specialiseret 
ressource (estimeret årlig udgift på 600.000,- kr.) samt udgift til desktop 
management software til en anslået årlig udgift på 200.000,- kr. 

Til at forestå transitionen væk fra VDI-løsningen anbefales det, at afsætte en 
investering på 300.000,- kr. til  ½ årsværk i år 1 eller konsulentbistand.

En alternativ løsning til at hjemtage opgaven med desktop management er 
udlicitering af opgaven (‘HaaS’), som kort er beskrevet under hypotese 3. 

Set i lyset af beløbets størrelse anbefales det, at muligheden for at udtræde af 
kontrakten inden udløbet om tre år undersøges nærmere mhp. eventuelt at 
forkorte udløbsperioden.

Det samlede økonomiske potentiale kan ses i figuren til højre.

Hypotese 4 - Kontrakt- og licensstyring

Lav Mellem Høj

Implementeringsindsats

Lav Mellem Høj

Påvirkning på organisationen
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Behov for ensartet it-økonomistyring
Indsamlingen af økonomidata for it-omkostningerne har vist, at der i kommunen 
mangler en ensartet og transparent registreringspraksis af udgifter til it på tværs 
af alle centrene.

God økonomistyring kendetegnes ved, at den sker på baggrund af en fast 
registreringsramme, der er forankret i hele organisationen. En sådan ramme 
eksisterer ikke i dag på tværs af kommunens fagområder, og som resultat heraf 
har det enkelte center i kommunen eget niveau og struktur for registrering af 
it-udgifterne. 

Det er centralt for kommunen at styrke dens økonomistyring på it-området for 
bedre at kunne følge op på udviklingen i it-driftsomkostninger, og om denne er 
som planlagt og giver de forventede effekter. 

En måde, kommunen kan gøre dette på, er ved at etablere et fælles grundlag for 
intern rapportering, som vil gøre det nemmere at nedbryde it-omkostningerne og 
følge op på udviklingen i omkostningsniveauet for relevante omkostningstyper og 
måle på it-funktionens samlede effektivitet. 

For at sikre større indsigt og transparens mellem it-investeringerne og realisering 
af projekternes leverancer og herefter forventede gevinster kan Hørsholm 
Kommune med fordel skærpe fokus på projekternes afledte driftsomkostninger 
og ikke mindst de forventede effektiviseringer. Det være sig i form af 
budgethenførbare gevinster og/eller kvalitative gevinster.

IT og Digitalisering har igangsat en række initiativer til bedre styring af 
it-anskaffelser og opfølgning på økonomien knyttet til projekter. Denne eller en 
tilsvarende model kan med fordel udvides til også at indeholde afledte 
effektiviseringer og implementeres på tværs af kommunen. 

Effektivisering af basis-it
IT og Digitalisering har gennem de sidste to år haft fokus på øget standardisering 
og simplificering af basis-it. Der har gennem flere år været opbygget en betydelig 
‘teknisk gæld’ i form af fx gammelt netværk og storage, forældede pc’er mv. For 
at mindske denne gæld er der de seneste år iværksat en række initiativer med 
fokus på at bringe særligt it-infrastrukturen op på et tidssvarende niveau. 
Eksempler på initiativer er:

• Udviklingen af den samlede it-infrastruktur for basis-it med fokus på 
standardisering og simplificering

• Løbende optimering af basis-it for at skabe mere stabil it og god service 
samt nedbringe ‘teknisk gæld’.

Kommunen bør kunne høste en række effektiviseringsgevinster med afsæt i 
disse initiativer. Analysen viser dog, at der for de fleste investeringer i basis-it 
ikke foreligger en udarbejdet business case, hvilket øger usikkerheden om, 
hvilke konkrete effektiviseringsgevinster initiativerne vil medføre.

Nærværende analyse anviser konkrete tiltag til, hvor man kan effektivisere 
basis-it.

  

Øvrige observationer og anbefalinger
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Fokus på drift
Digitaliseringsindsatsen i Hørsholm Kommune er kendetegnet ved at være 
initieret og drevet decentralt i de enkelte fagcentre. Interviews med centerchefer i 
flere centre viser, at fagcentrene typisk fokuserer på driftsopgaver, og at de 
ressource- og kompetencemæssigt er udfordret i forhold til at initiere og drive 
digitaliseringsprojekter. Flere centerchefer giver således udtryk for, at deres 
digitale modenhedsniveau ikke er på niveau med andre kommuner i forhold til 
digitalisering.

Der peges bl.a. på tværgående administrative processer (fx indkøb, bogføring og 
personaleadministration), hvor man med fordel kunne digitalisere yderligere.

Center for Teknik adskiller sig, da de kompetencemæssigt er stærke på data og 
digitalisering, hvilket skyldes områdets karakter, hvor flere medarbejdere har en 
teknisk baggrund og stor interesse for data (bl.a. grundet GIS-området). Center 
for Teknik anvender og udnytter derfor it på et højt niveau og bidrager også til 
øget anvendelse af (GIS-)data på tværs af kommunen.

De adspurgte centerchefer udtrykker alle et ønske om en mere samlet og 
strategisk tilgang til digitalisering, der understøttes af en organisering, der kan 
inspirere og drive digitaliseringsindsatsen.

Oplevelsen er, at der fra centralt hold de sidste par år primært har været et 
nødvendigt fokus på it-drift og -infrastruktur, og at dette også har medvirket til, at 
adgang til it-ressourcer til forretningsmæssige udviklingstiltag har været meget 
begrænsede.

Styrk den fælles digitaliseringsindsats 
Det vurderes, at der er et betydeligt potentiale ved yderligere digitalisering af 
administrative processer. Øget anvendelse af teknologi på de borgernære 
områder bør ligeledes undersøges nærmere. 

For at styrke anvendelsen og udnyttelsen af data og teknologi yderligere i 
Hørsholm Kommune anbefales det, at det igangværende arbejde med en fælles 
digitaliseringsstrategi færdiggøres, og overordnet business case udarbejdes. 
Hørsholm Kommune bør overveje at knytte en økonomi til den samlede strategi i 
form af fx økonomisk bidrag til kommunens samlede økonomi i strategiperioden 
og samtidig afsætte anlægsmidler til at gennemføre de konkrete projekter, der 
understøtter strategien og baserer sig på en solid business case. Dette vil 
medvirke til at skabe transparens mellem it-investeringer og de afledte 
effektiviseringer på den samlede driftsøkonomi. 

Desuden vil det kunne skabe et større incitament for at gennemføre 
digitaliseringsinitiativer, hvis projektmidler ikke skal findes i eget driftsbudget, 
men kan søges om i en anlægspulje. 

En mere samlet organisering af digitaliseringsindsatsen bør samtidig overvejes 
(se også hypotese 1). Formålet med en organisatorisk samling af 
digitaliseringsindsatsen er, at man vil kunne hæve kompetenceniveauet og 
prioriteringen indenfor digitalisering og projektledelse og dermed bedre være i 
stand til at inspirere, understøtte og drive digitaliseringsindsatsen på tværs af 
kommunen.  

Øvrige observationer og anbefalinger
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En midlertidig organisering i form af etableringen af en programorganisation kan 
også overvejes. Her er det dog vigtigt, at der skal dedikeres fuldtidsressourcer til 
ledelse af programmets projekter, således at eksekvering og projektleverancer 
sikres.

Kommunens samlede it-projektportefølje skal tilpasses, så den balancerer 
ressourcer, økonomi og bidrag til kommunens digitaliseringsstrategi og dermed 
også kommunens samlede strategi.

Tværkommunale samarbejder
Hørsholm Kommune indgår i dag i en række tværkommunale initiativer på 
it-området, som for eksempel Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde.

Hørsholm Kommune kan med fordel overveje at indgå i flere og/eller tættere 
samarbejder. Et mulig effektiviseringspotentiale for kommunen ville være at 
indgå i samarbejde med andre kommuner med tilsvarende størrelse om udbud 
og efterfølgende governance af de større fagapplikationer for at opnå yderligere 
styringsmæssige fordele.

Erfaringerne fra tidligere analyser viser, at der er betydelige fordele at hente i 
kommunale samarbejder i form af bl.a.:

• Fælles opgaveløsning vedrørende it-anskaffelse, kontraktstyring, 
persondataforordningen (GDPR), hotline og digitaliseringsstrategi

• Deling af specialistkompetencer til fx it-arkitektur, projekt- og 
programledelse, it-anskaffelse, samt kontraktstyring
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• Deling af metoder til projektmodeller og implementering
• Deling af it-løsninger og værktøjer
• Større volumen og forhandlingskraft ved it-anskaffelser og i den løbende 

kontraktstyring samt ved ændringsanmodninger til eksisterende kontrakter
• Det er vigtigt at understrege, at sådanne yderligere samarbejder for 

kommunen vil kræve en stærk forankring hos ledelsen, både på 
direktionsniveau og hos centercheferne, der også er systemejere for de 
fagapplikationer, der bliver anskaffet og implementeret gennem et 
kommunalt samarbejde.

Opsummering og overordnet roadmap
For at Hørsholm Kommune mest effektivt kan realisere de i nærværende analyse 
forventede gevinster, foreslås følgende tilgang:

• Det skal besluttes, hvorvidt der kan findes anlægsmidler (estimeret til 1,7 
mio kr.) til at gennemføre effektiviseringsforslagene. Hvis dette er muligt, 
kan initiativerne umiddelbart iværksættes. Alternativt skal det besluttes, 
hvilket initiativ der skal gennemføres og dermed skabe økonomisk rum for 
at gennemføre de øvrige. Her vil det være hypotese 4, være en mulighed.

• Den fælles digitaliseringsstrategi skal færdiggøres, og herefter skal det 
besluttes, hvilken organisering og økonomi der skal understøtte 
eksekveringen af strategien.

Sidst i analysen er illustreret et overordnet roadmap. 



Illustreret roadmap7
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Roadmap for implementering
Nedenfor er illustreret et roadmap for de enkelte initiativer. Tykkelsen på initiativet indikerer, hvilken indsats der relativt kræves, ligesom det er 
angivet, hvornår de gevinster forventes at kunne realiseres.

Q3- 2019 Q4 -2019 Q1-2020 Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021 Q1-2022 Q2-2022

Kvartaler

Realisering af gevinster
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Hypotese 2 - Optimering af fastnettelefoni

Hypotese 3 - Konsolidering af it-arbejdspladser

Hypotese 4 - Kontrakt- og licensstyring

Hypotese 1 - Sammenlægning af it-opgaver

Øvrige initiativer: Fælles digitaliseringsstrategi / organisering og governance / eksekvering 



Bilag: Datagrundlag8
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Det samlede detaljerede datagrundlag for beregninger er udleveret til centerchef for IT og Borgerservice og chef for Team IT.
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