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Problemstilling og formål

Teknik

- Afkobler topledelse og 
linjeledelse

- Fokus på integrationer

- Abstrakt

Forretningsprojekt

- Kobling til strategiske mål

- Via gevinster

- Med organisatoriske 
forudsætninger
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Gevinsttræ

Funktion->Strategi

Business case fra 

gevinster

Måleprogrammer fra 

gevinster

Gevinstrealiseringsplan 

fra Organisatorisk 

Forandring



Monopolbrud og 
Rammearkitektur

Funktionalitet
Organisatorisk 

forandring
Gevinst Hovedgevinster Strategiske mål

Automatisk 
journalisering af 
ansøgninger og 
henvendelser

At frigive 30 mio. kr. 
årligt via 

effektiviseringer til 
nyinvesteringer

At sagsbehandling er 
sammenhængende 

og koordineret 

Bedre kvalitet og 
service for færre 

penge

At borgerne oplever 
medansvar for eget 
liv og kommunen

At vi er en attraktiv 
arbejdsplads, hvor 

medarbejdere 
ønsker at søge hen 

til og blive hos

Overblik over alle 
sager og dokumenter 

vedr. en borger 
(SAPA)

Beskeder gives 
systematisk til alle der 

abonnerer om 
ændringer i en sag

Et systemlogin

Effektive 
arbejdsgange

Data der ligger til 
grund for 

sagsbehandlingen er 
validerede og 

korrekte

Bedre, standardiseret 
IT-platform

Spare arbejdstid på 
journalisering

Spare arbejdstid på 
validering

Sagsbehandlere skal 
undlade at validere 

korrekte data

Hurtigere og fleksibelt 
indkøb af 

forretningsløsninger

Billigere forretnings-
løsninger via 
konkurrence Digitalisering 

understøtter 
forretningen

Digitalisering 
vedligeholder 
klassifikation

Digitalisering sikrer at 
anskaffelser 

overholder RA
Linjeledelsen giver 

digitalisering mandat 
til arkitekturstyring

Digitaliseringsorgan. 
Forstår forretning og 
IT i sammenhæng
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Business case

Hvor ofte?

Hvor lang tid?

Timepris?

Målemetode

Hvor mange?

Anskaffelsestid?

Antal leverandører?
Gevinstrealiseringsplan

Organisering

Principper

Beslutningsproces

Kompetencer
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Styrke fokus på gevinster

1. Hjælpe alle relevante aktører med samme grundlæggende metoder og 

værktøjer. Grundmodel, procesguide og ansvar

 Gevinsttræ

 Business case

 Gevinstrealiseringsplan

2. KOMBIT; KL; Arkitekturråd

Udviklet med kommuner


