
Chefteamindstilling: Spareforslag ”Fælles løsninger” Digitalisering  

Den 28. november 2018, Digitalisering  

Baggrund:  
Dette spareforslag ligger i forlængelse af forslagene i ”Fælles løsninger” Digitalisering. Der er tale om tre 
forslag under Digitalisering: 1) Automatisering 2) Cirkulær økonomi 3) Brugerstyring. Forslagene giver fuldt 
indfaset en samlet besparelse på 2,2 mio. kr.  
 
Automatisering. Det vurderes at der i MSO foregår en mængde manuelt digitalt dobbeltarbejde og digitalt 
arbejde der ikke indeholder faglige vurderinger. Noget af dette arbejde forventes at kunne automatiseres 
(RPA). Andre opgaver kan automatiseres ved udvikling af andre administrative it-løsninger som f.eks. digi-
tale formularer, automatisk visitering og lignende. Der er pt. 1 person ansat til at lave RPA i MSO. Busi-
ness casen er baseret på ansættelse af endnu en medarbejder til opgaven, hvorved netto-besparelsen 
vokser markant. Forslaget giver fuldt indfaset en besparelse på 1,85 mio. kr. 
 
Cirkulær økonomi: Der udvikles en tværmagistratslig IT-løsning til understøttelse af bedre genanven-
delse af relevant udstyr, herunder IT-udstyr. Forslaget giver fuldt indfaset en besparelse på 200.000 kr.  
 
Brugerstyring: Automatisk nedlæggelse af licenser ved medarbejderafgang forventes fuldt indfaset en 
besparelse på 750.000 kr. 
 
 

Beslutninger:  
Det indstilles, 
At forslaget godkendes 

Effekt og målopfølgning: 
 
Forslagene giver fuldt indfaset en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. 

Implementering:  
 

 

Hovedbudskabet:  
 

 

Denne indstilling er (sæt x):  
 
Åben indstilling   

  
Lukket indstilling 

x 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  

Økonomi 
Sundhed (fællesstaben) 
Sundhedsudvikling 
Lokalområder/Direktioner 
Klynger 

x 
 
 
 

Digitalisering 
Frihedsteknologi 
HR 
Kommunikation 
Ledelsessekretariatet/arb.miljø 

 
 
 
 
 

Ansvarlig:  
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt x) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (angiv kr.) 
2019 2020 2021 2022 

600.000 600.000 600.000 600.000 

Andre bemærkninger til økonomi? 

 

 

Dato Dags dato Dato Dato Dato Dato 

    

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Næste skridt Næste skridt Næste skridt Næste skridt 

 



Referat: 

Automatisering (RPA) 

CT ikke enig i, at der nødvendigvis skal ansættes en mere - evt. midlertidig ansættelse.   

Det skal genovervejes - ny BC, hvor man sandsynliggør at besparelsen kan høstes 

Ny runde på denne  

 

Cirkulær økonomi 

Risikoen er, om der er nogen, som vil have brugt udstyr. 

 

Brugerstyring 

Nedlæggelse af licenser - PM vurderer et økonomisk potentiale 

BA ansvarlig - men PM overvejer en backup plan. 


