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Navn på fokusområde: 
Digitalisering

Hvilke råderumsforslag og/eller budgetønsker relaterer til fokusområdet:

Råderumsforslag
- SSU 6: Forenkling af sagsbehandling og dokumentation blandt 

andet gennem digitalisering  
- SSU 24: Indkøb og implementering af KMD-video til skærmbesøg 

(fx tryghedsbesøg og nogle sygeplejeydelser)
- SU 3: Digitalt understøttet genoptræning 

Nærmere beskrivelse af fokusområdet: 
Hørsholm Kommune har igangsat en markant styrkelse af digitaliseringen, 
så der skabes bedre kvalitet i løsningen af kerneopgaven og øget 
effektivitet i sagsbehandlingen. 

Konkret igangsættes en handleplan for arbejdet med digitalisering med 
fokus på tre områder fastlagt i Budgetaftalen 2020-2023:

 Øget brug af teknologi på velfærdsområderne 
 Automatisering af administrative processer (robotics) 
 Mere effektiv drift af byen ved hjælp af teknologi (smart cities).

Ovenstående råderumsforslag har rod i fokusområderne og der arbejdes i 
overensstemmelse med budgetaftale 2020-2023 løbende med områderne.

Nærmere beskrivelse af de økonomiske potentialer 
Rationalerne i den styrkede digitalisering drejer sig om muligheden for at 
effektivisere arbejdsprocesser ved at investere i teknologier, som kan 
erstatte eller understøtte den nuværende sagsbehandling og give 
borgerne en effektiv serviceoplevelse. F.eks. er der et stort økonomisk 
potentiale i at indføre automatisering af administrative processer 
(robotics), fordi det kan forenkle sagsbehandling og dokumentation og den 
økonomiske gevinst høstes hurtigt. Et eksempel er robotificering af en 
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arbejdsgang vedr. helbredstillæg som forventes at have en 
ressourcebesparelse på 139.000 kr. årligt.

Analyse
Nedenstående fremstilles de analyseområder som har bidraget til 
Hørsholm Kommunes udviklingspotentialer og som man med fordel kan 
arbejde videre med. 

Covid-19 udviklingsagenturet
Under Covid-19 har Hørsholm Kommune i høj grad benyttet digitalisering 
og den nyudviklede it-infrastruktur som har resulteret i høj 
leverancesikkerhed i forhold til driften af organisationen. Organisationen 
har udvist en stor omstillingsparathed, og medarbejderne har fået driften 
til at køre smidigt. Kommunen står nu med et solidt fundament af erfaring 
og parathed til at tage hul på en yderligere digitalisering af organisationen, 
og dette fundament skal benyttes som løftestang for den videre 
digitalisering af kommunen. 

Kommunens centre har gjort sig erfaringer med de tre fokusområder fra 
Budgetaftalen 2020-2023 både før og under Covid-19. Disse erfaringer vil 
influere det videre arbejde med en styrket digitalisering. 

Øget brug af teknologi på velfærdsområderne 
I Hørsholm Kommune er der implementeret en række velfærdsteknologier 
på social og sundhedsområdet. Der er eksempelvis bevilget hjælpemidler 
med ny teknologi, der stabiliserer borgerens balance og er 
bevægelsesfremmende. Dertil arbejdes der i Center for Sundhed og 
Omsorg på en strategi for velfærdsteknologi, som skal sætte yderligere 
gang i investeringen og brugen af velfærdsteknologi. 

Center for Sundhed og Omsorg er i dialog med mange kommuner om 
erfaringer ang. forskellige velfærdsteknologier. Skærmbesøg og 
skærmløsninger er et emne, som optager mange kommuner – også 
Hørsholm Kommune – hvorfor der er interesse for indkøb og 
implementering af skærmløsningsteknologi. Der er herudover positive 
erfaringer fra andre kommuner med at udbrede skærmløsninger til det 
sociale område.

Også beskæftigelsesområdet har gjort sig erfaringer med at anvende 
videomøder, da lovgivning vedrørende fysisk fremmøde og mulighed for 
sanktioner har været suspenderet under Covid-19, hvilket har betydet, at 
møder med borgerne har været afholdt telefonisk eller på video, og 
erfaringen er bl.a., at videomøderne kan bruges til ekstra 
opfølgningssamtaler, når det gælder ikke-lovgivningspligtige samtaler, og 
bruges til at skrue op for kvaliteten i form af øget kontakt med borgerne.

Automatisering af administrative processer (robotics):  
’Robotics’ dækker over software, som automatiserer simple, 
rutineprægede arbejdsprocesser.  I Hørsholm Kommune er der 
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implementeret 4 robot-processer og der er stor interesse for robot-
teknologi i kommunens centre. Målet er at øge antallet af robotter i 
kommunen betydeligt de næste år. 

Mere effektiv drift af byen ved hjælp at teknologi (smart cities) 
Teknologiske smart city-løsninger bruger data og ny teknologi intelligent til 
at optimere alt fra monitorering af byens offentlige skraldespande, styring 
af spildevand og lokale busruter. 

Der er allerede en række Smart-City tiltag i kommunen såsom installering 
af sensorer til måling af aktivitet i idrætshallerne med henblik på at få 
dybere og mere detaljeret kendskab til antallet af brugere og brugernes 
fremmøde-tidspunkter i idrætsanlæggene. Hørsholm Kommune kigger 
meget til øvrige kommuners erfaringer med Smart City løsninger. 
Rudersdal Kommune har fx implementeret 250 sensorer i de offentlige 
affaldsspande, så kommunen alarmeres når spandene skal tømmes. Dette 
er en afprøvet teknologi i flere kommuner og Hørsholm Kommune har 
også interesse i at afprøve lignende teknologi.  

Fokus på sammenhæng med borgerne, personale og kvalitet:
Øget digitalisering vil i nogle tilfælde, særligt på velfærdsområdet for 
ældre, stille nye krav til en digital omstilling hos borgerne, fordi en større 
del af kontakten til kommunen forventeligt bliver digital. Fx ved indførsel 
af Skærmbesøg. 

Medarbejdernes opgaver vil uundgåeligt ændre sig som følge af nye 
digitale og teknologiske løsninger. Det stiller krav til løbende at 
øge medarbejdere og ledelsens digitale kompetencer, så kommunen 
fremadrettet også er rustet til fremtidens digitale arbejdsliv. Dertil skal IT-
udstyr fortsat kunne løfte de nye behov som opstår ved øget brug af fx 
videomøder og digitale samarbejdsplatforme. Interne videomøder og 
mere online kommunikation kræver et fokus på at sikre digital adgang for 
alle så vi fx kan arbejde med flere videomøder mellem medarbejdere på 
forskellige fysiske lokationer. 

En styrket digitalisering skal øge kvaliteten for borgeren, bl.a. ved en 
oplevelse af mere effektiv sagsbehandling. Det er vigtigt, at den styrkede 
digitalisering opleves som et kvalitetsløft hos borger og/eller medarbejder. 
I arbejdet med digitalisering vægtes desuden vigtigheden af det nære 
digitale møde med borgerne, så oplevelsen bliver god og tryg.

Perspektiver ift. kommunens børneliv, byliv og bæredygtighed:
Ikke relevant.

Evt. forslag til budgetaftale tekst vedrørende fokusområdet:
Ikke relevant.


