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1. Indledning 

Borgerbetjening og besvarelse af henvendelser er en nøg-
leparameter i den samlede kommunale forretningsudvik-
ling. Fremtidige modeller for fælleskommunale kontaktcen-
tre skal derfor sikre, at borgernes henvendelser dels hånd-
teres effektivt og serviceorienteret, dels at der fortsat er en 
tæt sammenhæng mellem borgerbetjeningen og den øvrige 
kommunale service og opgavevaretagelse.  

I Økonomiaftalen for 2014 er det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal 

ske en nærmere analyse og kvalificering af mulige modeller for konsolidering 

af telefonbetjening og eventuel etablering af tværgående kontaktcentre. For-

målet er at etablere et beslutningsgrundlag vedr. eventuelle fælles kontakt-

centre forud for Økonomiaftalen for 2015.  

Forud for Økonomiaftalen 2014 har Digitaliseringsstyrelsen via ekstern kon-

sulentbistand udarbejdet en business case for økonomiske potentialer ved at 

samle telefonbetjeningen på tværs af den offentlige sektor og udnytte stor-

driftsfordele ved dels standardisering af processer og konsolidering af it-

infrastruktur. Analysen argumenterer for, at potentialet primært kan realiseres 

med afsæt i lavere enhedsomkostninger pr. opkald, og at der over tid kan 

realiseres gevinster for op imod 400 mio. kr. årligt ved at samle den kommu-

nale telefonbetjening i større og mere effektive call-centre. 

Alle parter anerkender, at der er et betydeligt potentiale forbundet med en 

mere effektiv håndtering af kommunale henvendelser. Herunder er der bred 

enighed om, at der er betydelige skalafordele forbundet med at samle eller 

på anden vis håndtere henvendelser fælleskommunalt. Produktivitetsbereg-

ninger baseret på enhedsomkostninger er dog kun én vinkel på at vurdere 

hensigtsmæssigheden i at etablere kontaktcentre eller udvide telefonsamar-

bejder. Således har der fra kommunalpolitisk hold været lagt vægt på, at de 

kvantitative analyser af skalafordele og effektivisering af telefonbetjeningen 

skal suppleres af vurderinger af de implementeringsmæssige udfordringer og 

konsekvenser, herunder snitfladerne mellem telefonbetjeningen og den 

kommunale opgaveløsning og sagsbehandling samt håndtering af den sam-

lede kommunale borgerbetjening, hvoraf telefonen udgør en af flere kanaler. 

De allerede opnåede erfaringer med at etablere kontaktcentre indenfor egne 

kommuner samt de begyndende erfaringer med tværkommunale samarbej-

der om håndtering af henvendelser fra borgerne viser tydeligt, at en yderlige-

re fælleskommunal organisering af borgerbetjeningen vil være en stor foran-

dring, der fundamentalt kan ændre den måde, som kommunerne møder bor-
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gerne på – og som hviler på en række forudsætninger og også investeringer, 

bl.a. i teknologi. Ændring af borgerbetjeningen hen imod en øget fælleskom-

munal organisering er således en proces, som under alle omstændigheder 

bør ske i flere trin, og hvor der bør tages hensyn til kommunernes forskellige 

styrker, rammevilkår og nuværende ståsteder. 

Derfor har kommunerne med afsæt i den kvantitative analyse og de identifi-

cerede potentialer for skalafordele og effektivisering igangsat en kvalitativ 

analyse med det formål at identificere realistiske og implementerbare model-

ler for, hvordan der kan realiseres potentialer for højere grad af samarbejde 

omkring kontaktcentre, som samtidig hænger sammen med de øvrige kom-

munale opgaver og kontakt til borgerne. Den kvalitative analyse har derfor 

fokus på, hvordan potentialer kan realiseres samtidig med, at kommunernes 

styrker i borgerbetjeningen fortsat understøttes med lokal bæredygtighed, 

nærhed til borgerne og kvalitet i borgerbetjeningen. På den baggrund har KL 

bedt Deloitte bistå med gennemførelse af analyse af kommunale kontaktcen-

tre. 

Den aktuelle analyse, som Deloitte har gennemført, har derfor haft til formål 

at belyse de mange øvrige afgørende forhold, der skal tages højde for, før 

det kan afgøres på hvilke områder og med hvilke forudsætninger, at en øget 

grad af tværgående samarbejde mellem kommuner omkring borgerkontak-

ten, herunder telefonbetjeningen, er en god ide.  

I det følgende beskrives afsættet for opstilling og beskrivelse af mulige mo-

deller for fremtidige fælleskommunale kontaktcentre. 

1.1. Kommunernes vision for fremtid-
dens borgerbetjening 

KL har parallelt med analysen arbejdet med udformning af en samlet vision 

for fremtidens borgerbetjening. Visionen skal kunne understøtte fælleskom-

munale beslutninger om håndteringen af borgerhenvendelser på både kort 

og længere sigt. 

Det er et gennemgående afsæt i visionen, at der selv med en fortsat digitali-

sering af den offentlige sektor også fremover vil være behov for supplerende 

kanaler til servicering af borgerne, som kommunerne har ansvar for. Derfor 

skal en vision for udvikling af kontakten til borgerne via kontaktcentre ses i en 

bred kontekst.  

Kommunerne skal både sikre fleksibilitet i forhold til borgerens valg af kanal 

og samtidig tryghed, når der er behov for personlig betjening. Dette skal sikre 

en helhedsorienteret og borgernær service af høj kvalitet, som samtidig un-

derstøtter en moderne, effektiv og digital kommunal forvaltning.  

Kontaktcentre kan bidrage med understøttelse af målsætningen gennem en 

effektiv organisering af den måde, borgerne møder deres kommune på. Men 

visionen understreger samtidig, at kontaktcentre blot skal ses som én af flere 
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muligheder for en effektiv prioritering af borgerindgange i kommunens sam-

lede kanalstrategi, så borgeren oplever en service, der hænger sammen på 

tværs af kanaler.  

Kontaktcentre af en vis størrelse muliggør således bl.a. specialisering, der 

understøtter borgerens bevægelse fra analoge til digitale kanaler, hvor det er 

ønskeligt, straksafklaringer hvor det er hensigtsmæssigt og viderestillinger, 

hvor det er nødvendigt. Kontaktcentre bør derfor ikke anskues alene som 

callcentre, men i stedet som en samling af kanaler for borgere/virksomheder. 

Telefonen er dermed ikke en selvstændig kanal, men bruges i sammenhæng 

med den digitale indgang. I dag der de kommunale callcentre – hvor de er 

etableret – typisk forankret i borgerservice for at sikre sammenhæng i den 

samlede borgerservice. Denne sammenhæng ønskes fastholdt og styrket i 

en fremtidig model.   

1.2. Etablering af fælleskommunale 
kontaktcentre – mulige modeller 

Kommunerne arbejder i dag med forskellig organisering af borgerbetjening 

og kanalstrategi. I mange kommuner er dette arbejde langt fremme, og der 

arbejdes med kanalstrategisk prioritering af besvarelser af borgernes hen-

vendelser. Det sker fx gennem etablering af kontaktcentre, udvikling af digita-

le selvbetjeningsløsninger, samordning af den personlige borgerbetjening, 

mix af åbningstider og tilgængelighed på kanaler, samarbejder på tværs af 

kommuner mv. I andre kommuner er det kanalstrategiske arbejde mindre 

systematisk. 

Uanset modenheden i det kanalstrategiske arbejde er borgerbetjeningen i 

alle kommuner dog en central parameter i tilrettelæggelse og organisering af 

den kommunale indsats. Borgerbetjeningen og herunder særligt digitalisering 

af de kommunale ydelser er en afgørende hjørnesten i den løbende forret-

ningsudvikling af den kommunale service. 

Kommunerne er tæt på borgerne og er for den helt overvejende del af den 

offentlige service borgernes primære indgang til det offentlige. Kommunerne 

varetager således en meget varieret opgaveløsning i borgerbetjeningen og 

skal i denne sammenhæng kunne vejlede og besvare henvendelser om en 

bred pallet af opgaver. 

I tilrettelæggelsen af den fremtidige borgerbetjening er det således et grund-

læggende vilkår, at modellerne skal understøtte en helhedsorienteret og bor-

gernær service, hvor der ses på den samlede serviceleverance – både i for-

hold til den faglige bæredygtighed og i forhold til den samlede effektivitet i 

opgaveløsningen. 

Der er i kommunerne enighed om, at der er effektiviseringsmuligheder for-

bundet med en mere effektiv håndtering og besvarelse af henvendelser, her-

under digitalisering og stordriftsfordele ved en mere samlet besvarelse af 

telefoniske henvendelser, som tidligere analyser, bl.a. fra Digitaliseringssty-
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relsen, har peget på. Digitalisering og stordriftsfordele ved en samlet besva-

relse af henvendelser kan dog ikke ses isoleret fra den øvrige borgerbetje-

ning og opgaveløsning i kommunerne. Sammenhæng i den samlede opgave-

løsning og kanalstrategi er en forudsætning for, at digitalisering og stordrifts-

fordele ved besvarelse af telefoner mv. også giver reelle effektiviseringer i 

den samlede opgaveløsning.     

Med afsæt i kommunernes vision er der igennem projektet udviklet og peget 

på tre grundlæggende modeller for kommunale kontaktcentre, som omfatter 

forskellige grader af fælleskommunalt samarbejde, men som alle har til for-

mål at vægte de to centrale hensyn i visionen om henholdsvis helhedsorien-

teret og borgernær service og en moderne og effektiv forvaltning. Modellerne 

skal ses som de første både ambitiøse, men også realistiske skridt for kom-

munerne hen imod en realisering af visionen om fremtidens borgerbetjening. 

En væsentlig præmis for modellerne er i den forbindelse, at de dels skal sikre 

et samlet fælleskommunalt løft af borgerbetjeningen, dels skal understøtte 

muligheden for en differentieret udvikling videre fra dette grundniveau for de 

kommuner, der måtte ønske dette.  

Tankegangen er således, at der fra fælleskommunalt hold etableres forplig-

tende målsætninger i form af minimumskrav og effektmål for borgerbetjenin-

gen, men at de konkrete veje til at nå dette fælleskommunale grundniveau 

kan være forskellige og bl.a. tage afsæt i de enkelte kommuners nuværende 

ståsted og sammenhæng til øvrige borgerrettede initiativer.  Der udestår 

således et arbejde med at fastlægge den konkrete vej hen imod etablering af 

fælleskommunale kontaktcentre afhængig af hvilket udgangspunkt og ståsted 

den enkelte kommune har.  

De tre modeller, der på denne baggrund er identificeret og beskrevet, er: 

 Model 1. Lokal konsolideret med valgfrihed. Modellen bygger på loka-
le kontaktcentre i kommunerne og giver valgfrihed i forhold til, hvordan 
de opstillede servicemål og minimumskrav skal indfries, herunder om 
den enkelte kommune vil gå i samarbejde med andre kommuner. 

 Model 2. Lokal model med mulighed for tilkøb. Modellen er en variant 
af Model 1. Modellen bygger således på lokale kontaktcentre i kommu-
nerne, men er suppleret med en tilkøbsmodel, hvor nogle kommuner 
etablerer og drifter kontaktcentre, som øvrige kommuner kan abonnere 
på. 

 Model 3. Fælleskommunal model. Modellen bygger på etablering af et 
antal virtuelle kontaktcentre, fx i en regional struktur. Kommunerne skal 
indgå i virtuelle kontaktcentersamarbejder, som overvejende er centreret 
omkring simple informationshenvendelser og hjælp til selvbetjening. 

Valget af de tre modeller er sket ud fra en præmis om, at servicestrategier og 

kanalstrategier skal holdes op imod effektiviseringspotentialer. I forhold til de 

tre skitserede modeller findes der i kommunerne allerede i dag eksisterende 

organiseringer og fælleskommunale samarbejder med erfaringer, der kan 

tages afsæt i. De tre modeller kan således ses som udbygning og videreud-
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vikling af eksisterende erfaringer baseret på en kommunal helhedsorientering 

og nærhed til borgerne.  

Udover de tre modeller med afsæt i lokale strukturer kan der skitseres et 

antal modeller i en regional eller landsdækkende struktur. Disse modeller har 

været drøftet i arbejds-, styre- og referencegruppen. Der er her peget på, at 

en national model vil indebære en fuldstændig omkalfatring af den måde, 

som borgerne mødes på i dag, hvilket indebærer omfattende risici i forhold til 

fx en fortsat sammenhængende borgerservice, lokaløkonomisk bæredygtig-

hed samt lokal bæredygtighed i forhold til løsning af tilbageværende opgaver, 

håndtering af alle målgrupper mv. En så grundlæggende ændring af hele 

borgermødet skal måles op imod potentialet ved en samling, som dokumen-

teret i Digitaliseringsstyrelsens analyse af telefonbetjeningen. På denne bag-

grund er det kommunernes vurdering, at en omfattende omlægning af bor-

germødet, og de risici dette indebærer, ikke står mål med det mulige poten-

tiale. Kommunerne vurderer i stedet, at der kan realiseres en betydelig del af 

det identificerede potentiale gennem mindre radikale omlægninger med lave-

re risici baseret på de skitserede lokalt forankrede modeller. 

1.3. Proces for opstilling af mulige 
modeller 

Indledningsvist har Deloitte gennemført en afdækning af erfaringer fra en 

række eksisterende kommunale og fælleskommunale kontaktcenter samar-

bejder. Afdækningen er sket via selvevaluering (bl.a. data vedr. henvendel-

sesvolumen, straksafklaring mv.) og besøg, hvor erfaringer med organise-

ring, snitflader strategi mv. for de enkelte samarbejder, har været i fokus. De 

pågældende kontaktcentre har forskellige ambitionsniveauer og organisati-

onsformer og giver et afsæt for vurdering og skitsering af forskelle modeller 

for fremtidige fælleskommunale samarbejder om håndtering af henvendelser, 

herunder de implementeringsmæssige udfordringer og risici, der skal håndte-

res. Erfaringerne fra kortlægningen er dokumenteret i et særskilt kortlæg-

ningsnotat. 

Arbejdet med opstilling af mulige modeller har været forankret i en kommunal 

arbejdsgruppe og en kommunal styregruppe, der løbende har drøftet projek-

tets leverancer. Endvidere er nedsat en kommunal referencegruppe, der 

ligeledes har været direkte involveret i modeludviklingen. 

Som grundlag for modellerne er indledningsvist opstillet en samlet vision for 

fælleskommunale kontaktcentre. Visionen er samtidig nedbrudt i 6 strategi-

ske pejlemærker, som er operationaliseret i en række konkrete designkriteri-

er. Designkriterierne er anvendt til at evaluere de opstillede modeller i forhold 

til modellernes evne til at opfylde hvert enkelt designkriterium. Dette under-

støtter en detaljeret drøftelse af fordele og ulemper ved hver af de skitserede 

modeller.  
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1.4. Afsæt og struktur for model-
beskrivelserne 

Modellerne er udviklet i samspil mellem KL, projektorganisationen (projekt-

gruppen, styregruppen og referencegruppen) og Deloitte.  

Som afsæt for modeludviklingen er bl.a. gennemført en erfaringsopsamling 

fra forskellige eksisterende samarbejder og kontaktcentermodeller i kommu-

nerne. Erfaringsopsamlingen har peget på en række læringspunkter, som er 

anvendt som inspiration til beskrivelse og vurdering af modellerne. 

Beskrivelse af kontaktcentermodellerne er sket på baggrund af særligt tre 

parametre, som hver model er karakteriseret ud fra:  

1. Governancestruktur  

2. Organisering  

3. Fysisk eller virtuel struktur. 

Der skal endvidere fastlægges en opgaveportefølje og et opgavesnit til den 

øvrige kommunale forvaltning for de fremtidige kontaktcentermodeller. Inden 

for den enkelte model er der mulighed for at vælge forskellige niveauer af 

dybde og bredde i opgaveporteføljen, hvilket vil resultere i forskellige forud-

sætninger for, at modellen kan fungere ordentligt. Opgavedybden kan define-

res i forhold til opgavernes kompleksitet, jf. boksen til venstre. 

Der er i denne afrapportering ikke foretaget yderligere vurderinger af juridiske 

udfordringer og forudsætninger for deling af myndighedsopgaver (niveau 7-

9). Der er derfor i modellerne taget udgangspunkt i, at myndighedsopgaverne 

ikke deles mellem hhv. et kontaktcenter og en kommune jf. Kammeradvoka-

tens vurderinger i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsen afdækning af kon-

taktcentre i 2013.  

Hver af modellerne har forskellige forudsætninger for realisering set i forhold 

til krav til særligt teknologi, kompetencer, arbejdsgange og samspil med 

”back office”, dvs. den øvrige del af den kommunale forvaltning. Disse forud-

sætninger vil derfor ligeledes blive skitseret og vurderet for hver model. 

Udover beskrivelsen af de enkelte kontaktcentermodeller ud fra ovenstående 

har Deloitte endvidere gennemført en systematisk vurdering af hver model ud 

fra en række opstillede designkriterier for et effektivt og serviceorienteret 

kontaktcenter.  

Opgavedybden kan defineres i 9 
niveauer med en stigende kom-
pleksitet fra 1-9.  
Niveau 1-6 kan samlet benævnes 
informationshenvendelser, der er 
nemmest at flytte til fælles opgave-
løsning, men niveau 7-9 kan be-
nævnes transaktionshenvendelser 
og omfatter egentlig sagsbehand-
ling: 
 
1. Fejlhenvendelser 
2. Omstilling 
3. Hjælp til selvbetjening 
4. Generel information 
5. Information og vejledning om 

lokale forhold 
6. Information om eksisterende sag 
7. Oprette og lukke sager  
8. Ændring af eksisterende sag 
9. Sagsbehandling og afgørelser 
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2. Tværgående imple-
menteringsovervejel-
ser 

På tværs af de beskrevne modeller er der en række forhold 
omkring implementeringen, som gør sig gældende for alle 
modeller.  

I forhold til overvejelser om valg af modeller og implementering heraf kan 

modellerne anskues enten enkeltvist eller i en kombination. Samtidig er der 

forhold omkring henholdsvis opgaveportefølje, henvendelsesvolumen, øko-

nomi, teknologi og it-arkitektur samt opstilling af minimumskrav og service-

mål, som er relevante uanset model. I nedenstående kapitel beskrives disse 

forskellige tværgående elementer. 

2.1. Service KPI’er som minimums-
krav 

Det er en væsentlig ambition for alle tre modeller at sikre en samlet professi-

onalisering af kommunernes borgerbetjening, og således repræsenterer mo-

dellerne forskellige – men også supplerende – måder at videreudvikle den 

kommunale borgerbetjening.  For at sikre en fælleskommunal retning for 

kommunernes adoptering af modellerne kan der opstilles fælles målsætnin-

ger (KPI’er) for den service, som de enkelte samarbejder og enkeltkommuner 

skal levere til borgerne. Dermed vil det være op til de enkelte kommuner at 

vælge den mest hensigtsmæssige model for organisering af borgerbetjenin-

gen, så længe den understøtter overholdelse af de fælles service KPI’er.   

Opstilling af fælleskommunale service KPI’er kan derfor ses som fælles og 

forpligtende minimumskrav, hvor alle kommuner forpligter sig til at måle på 

KPI’erne og at igangsætte tiltag til at sikre målopfyldelse, hvis det viser sig, at 

de ikke indfries. Service KPI’erne kan dermed medvirke til at sikre en helt 

grundlæggende mere ensartet og effektiv borgerbetjening på tværs af kom-

munerne uanset hvilken organisering, der vælges omkring den samlede bor-

gerbetjening. Samtidig vil opstillingen af KPI’er give rum til fortsat at under-

støtte den diversitet, der er i kommunernes borgerbetjening.  

Styringsmæssigt bygger opstillingen af fælles service KPI’er på, at ansvaret 

for den daglige drift og for indfrielse af minimumskravene lægges i de enkelte 

kommunalbestyrelser. Der etableres endvidere en fælleskommunal 
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opfølgning, som skal sikre, at der skabes gennemsigtighed om kommunernes 

samlede effektivisering af telefonbetjeningen. Dette kan fx ske ved halvårlig 

indberetning af nøgletal, som samles og publiceres i en statusrapport eller 

ved gennem publicering på et offentligt tilgængeligt website, der giver 

borgerne mulighed for at benchmarke den kommunale service. Opstilling af 

nøgletal for borgerservicen i kommunerne vil dermed kunne fungere som 

afsæt også for løbende forbedringer gennem benchmark af den kommunale 

service på tværs. 

Med henblik på at understøtte en fælleskommunal drøftelse af, i hvilket om-

fang dette styringsredskab skal tages i brug på tværs af samarbejder og en-

keltkommuner er nedenfor angivet mulige eksempler på relevante service 

KPI’er: 

 Ventetid 

 Straksafklaringsprocent 

 Betjeningstid 

 Gennemførte digitale selvbetjeninger 

 Borgertilfredshed med service leveret af kontaktcentret 

Forudsætningerne for en fælles måling og opfølgning på KPI’erne er bl.a., at 

der opnås enighed om, hvordan der gennemføres målinger, og at dette sker 

ensartet. Det gælder særligt for de mere kvalitative KPI som fx borgertilfreds-

hed, hvor det vil være afgørende, at der bl.a. udvikles en fælles spørgeram-

me, fælles aftaler om antallet af borgere som bør indgå i en undersøgelse, og 

på hvilken måde borgerne spørges (web, telefon mv.). 

For yderligere at understøtte, at konsolidering af den kommunale håndtering 

af borgerhenvendelser ikke alene sigter mod styrket service, men også reali-

sering af en stadigt mere effektiv borgerbetjening, kan service KPI’erne yder-

ligere suppleres ved at etablere forudsætningerne for at benchmarke borger-

servicen på tværs af kommunerne, herunder benchmark på omkostningsni-

veauet for borgerbetjeningen. Kravene kan fx formuleres som en kombination 

af på den ene side faldende kanalpriser (pris pr. henvendelse) i den enkelte 

kanal og på den anden side krav til kanalmikset med et stigende antal digita-

le selvbetjeninger/hjælp til selvbetjening/co-browsing mv. og et faldende antal 

øvrige telefoniske og personlige henvendelser. Alternativt kan minimumskra-

vene defineres som en faldende samlet gennemsnitlig kanalpris på tværs af 

kanaler for at understøtte kommunernes diversitet i forhold til at tilrettelægge 

det lokale kanalmiks. Endelig kunne en mulighed være, at der stilles krav til 

den henvendelsesvolumen, som den valgte model skal kunne præstere 

håndtering af.  

I et eventuelt videre forløb foreslår Deloitte, at kommunerne drøfter indholdet 

i KPI’erne samt en proces for hvordan KPI’erne kan fastlægges og følges op. 

I den videre proces bør der i høj grad fokuseres på at udarbejde konkrete 
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anbefalinger om, at kommunerne etablerer egentlige kontaktcentre for at leve 

op til målsætninger i KPI’erne. Anbefalingerne om etablering af kontaktcentre 

skal dog tage højde for, at kommunernes udgangspunkt og modenhedsni-

veau i forhold til borgerbetjeningen er forskelligt, hvor nogle kommuner vil 

være langt i arbejdet med kontaktcentre, mens andre vil være i en opstartsfa-

se.  

2.2. Oversigt over vurdering af de tre 
modeller 

Som nævnt er der i forbindelse med projektet udarbejdet en række konkrete 

designkriterier, som til sammen udgør en operationalisering af KL’s strategi-

ske pejlemærker og vision. Designkriterierne er anvendt til at evaluere de 

opstillede modeller i forhold til modellernes evne til at opfylde hvert enkelt 

designkriterium, hvilket skal sikre, at modellerne samlet set opfylder grund-

læggende krav til en både effektiv og helhedsorienteret borgerbetjening. De 

tre modeller opfylder på forskellig vis i større eller mindre grad designkriteri-

erne. Der er ikke sket en prioritering af de opstillede designkriterier, da priori-

tering af designkriterier vil være en del af drøftelserne om valg af model. In-

gen af modellerne opfylder alle kriterier lige godt, hvorfor valg af model også 

skal baseres på, hvilke designkriterier der særligt prioriteres. 

Vurderingen af hver model op imod designkriterierne er gennemført relativt 

mellem modellerne, da formålet er at kunne sammenligne modellernes re-

spektive styrker og svagheder i forhold til hinanden. Alle modeller vil i et ab-

solut perspektiv principielt kunne bringes til at opfylde hvert enkelt designkri-

terium, hvis der gennemføres bestemte aktiviteter eller under bestemte for-

udsætninger. Men nedenstående relative vurderinger har derimod til formål 

at synliggøre de rene modellers styrker og svagheder overfor hinanden og 

dermed også synliggøre modellernes relative behov for investeringer, indsats 

og fokus på tværs af designkriterier. 

I nedenstående er vist en samlet oversigt over vurderingerne af hver af de tre 

modeller op imod de opstillede designkriterier. 
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Pejlemærke Designkriterium Model 1 Model 2 Model 3 

Kontaktcentre skal sikre, at 
borgerne i stigende grad 
bliver digitale. 

Understøttelse af digitalisering ++++ +++ ++++ 

Understøttelse af nødvendig betje-
ning af svage borgere 

++++ ++ +++ 

Kanalmiks i forhold til borgerbehov ++ +++ +++ 

Tilgængelighed + +++ +++ 

Kontaktcentre skal etable-
res med sigte på at fast-
holde lokal bæredygtighed, 
både fagligt og økonomisk. 

Lokal bæredygtighed ++++ + +++ 

Attraktiv arbejdsplads +++ +++ +++ 

Kontaktcentre skal inde-
holde kompetencer, der 
sikrer en helhedsorienteret 
borgerservice. 

Faglig kvalitet og helhedsorientering +++ +++ ++ 

Understøttelse af servicekultur + ++++ +++ 

Ensartethed på tværs af kommuner + ++ ++ 

Kontaktcentre skal etable-
res, så der sikres et hen-
sigtsmæssigt opgavesplit 
og kontakt mellem fronten 
og back office. 

Samspil med back office i kommu-
nerne 

++++ ++ + 

Volumen i forhold til kapacitetsudnyt-
telse 

+ +++ +++ 

Effektivitet – besparelser i opgave-
løsningen 

+ +++ ++ 

Kontaktcentre skal være 
skalerbare. 

Skalerbarhed – udvikling og afvikling ++ +++ ++ 

Politisk råderum (diversitet) ++++ +++ ++ 

Kontaktcentre skal under-
støtte forretningsudvikling 
af den kommunale admini-
stration. 

Indtagelse af nye opgaver, herunder 
statslige 

+ +++ ++ 

Løbende udviklingskapacitet + +++ ++ 

Incitament i forhold til optimering i 
kommunerne 

++++ ++ ++ 

2.3. Sammenhæng mellem modellerne 

Modellerne vil – som det fremgår af nedenstående evalueringer af modeller-

ne i kapitel 4-6 – have forskellige styrker og svagheder, ligesom modellerne 

vil have forskelle i muligheden for at opnå økonomiske potentialer, da model-

lerne i forskelligt omfang formår at udnytte skalafordele og volumen i telefon-

betjeningen. 

De tre modeller kan enten ses adskilt som modeller, der selvstændigt kan 

implementeres som bærende for en effektivisering 

af den kommunale borgerbetjening og dermed 

opnåelse af de fælles service KPI’er. Alternativt 

kan modellerne også anskues som en samlet løs-

ning, som skitseret i figuren til venstre, hvor der 

gradvist flyttes opgaver med større dybde til fæl-

leskommunale kontaktcenter løsninger. Dog med 

den begrænsning at der pt. inden for nuværende 

lovgivning ikke kan foretages flytning af myndig-

hedsopgaver. Det betyder, at fælleskommunale 
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modeller alene kan håndtere til og med niveau 6 i opgavedybde (jf. figur på 

side 6).  

I en samlet løsning kan første skridt være, at henvendelser om hjælp til selv-

betjening på digitale løsninger obligatorisk flyttes til en fælleskommunal kon-

taktcenter struktur (model 3). Henvendelsesvolumen i en sådan kontaktcen-

ter struktur vil gradvist kunne forøges i takt med de næste bølger af obligato-

risk digital selvbetjening, hvor henvendelserne om hjælp til digital selvbetje-

ning forventes at stige. På sigt vil antallet af henvendelser om hjælp til digital 

selvbetjening forventeligt falde igen i takt med en stigende modenhed i selv-

betjeningsløsninger og borgernes it-kompetencer  

Fordelene vil være, at særligt alle henvendelser om hjælp til selvbetjening på 

de nye nationale digitale selvbetjeningsløsninger kan håndteres samlet frem-

for, at den enkelte kommune skal opbygge og vedligeholde kompetence. 

Endvidere kan en fælleskommunal løsning understøtte en øget tilgængelig-

hed (åbningstid), som kan medvirke til generelt at understøtte digitalisering af 

borgerbetjeningen, som er et af hovedmålene i de nuværende kommunale 

kontaktcentermodeller. Den fælleskommunale opgaveløsning vil ligeledes 

være et godt afsæt for indfrielse af de fælles service KPI’er. 

Alternativet til at flyttet henvendelser om hjælp til digital selvbetjening til en ny 

fælleskommunal struktur kan være i højere grad at arbejde med at flytte hen-

vendelser over på det allerede etablerede 1881. 1881 er i dag delvist finan-

sieret af kommunerne og har som primær opgave at håndtere denne type af 

henvendelser. 

Parallelt med overflytning af henvendelser om hjælp til selvbetjening til hhv. 

en fælleskommunal håndtering eller 1881 kan igangsættes lokal konsolide-

ring af den øvrige telefonbetjening og henvendelseshåndtering i den enkelte 

kommune (model 1) samt suppleres med eventuelt tilkøb af henvendelses-

håndtering i fælleskommunale partnerskaber (model 2), hvor kommuner i 

fællesskab søger at opnå tilstrækkelig volumen til at indfri opstillede service 

KPI’er.  

Den fælleskommunale håndtering af henvendelser via tilkøb vil overvejende 

have fokus på informationshenvendelser og rådgivning/vejledning. I takt med 

konsolidering og øget modenhedsniveau for kommunernes håndtering af 

disse henvendelser vil gradvist flere informationshenvendelser kunne flyttes 

til de fælleskommunale kontaktcentre (model 3). En væsentlig driver af denne 

udvikling vil være lanceringen af ”min side” og adgangen til egen sag, som 

må forventes at konvertere mange informationshenvendelser om status i 

egen sag til henvendelser om hjælp til selvbetjening.  

Overflytningen af besvarelse af henvendelser til en fælleskommunal struktur 

vil dels stille krav til den teknologiske understøttelse, jf. beskrivelserne i ne-

denstående afsnit 2.5, dels indebære behov for en række juridiske afklaringer 

og eventuelt lovændringer. De juridiske forudsætninger for flytning af hen-

vendelser til en fælleskommunal struktur er i forbindelse med det tidligere 

kontaktcenter projekt i Digitaliseringsstyrelsen blevet vurderet af Kammerad-
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vokaten. Der henvises til dette arbejde i forbindelse med de videre implemen-

teringsovervejelser. 

2.4. Volumen og økonomi 

I Digitaliseringsstyrelsens kvantitative analyse af telefonhenvendelser skøn-

nes, at kommunerne modtager i størrelsesordenen 70 mio. telefoniske hen-

vendelser årligt. Heraf udgør de kortlagte henvendelser om råd og vejledning 

og spørgsmål om igangværende sager 15 mio. telefoniske henvendelser (ca. 

20 pct.). Heraf omhandler 9,5 mio. henvendelser information om igangvæ-

rende sag, 5 mio. generel råd og vejledning, omstilling og fejlhenvendelser 

og 0,5 mio. hjælp til selvbetjening. Det skal i denne sammenhæng bemærkes 

at antallet af henvendelser om hjælp til selvbetjening er stigende i takt med 

lanceringen af stadigt flere nye digitale selvbetjeningsløsninger. Seneste 

KomHen målinger peger på at det aktuelle antal ligger omkring 1,2 mio. hen-

vendelser om hjælp til selvbetjening. Selvom antallet af henvendelser om 

hjælp til selvbetjening aktuelt stiger må disse henvendelser igen forventes på 

længere sigt at falde i takt med en generelt øget modenhed i selvbetjenings-

løsningerne og brugerne it-kompetencer. 

I Digitaliseringsstyrelsens analyse skønnes, at en konsolidering af de identifi-

cerede 15 mio. henvendelser til besvarelse i kontaktcenter-enheder med ca. 

5 mio. henvendelser vil kunne medføre effektiviseringer på ca. 14 kr. pr. hen-

vendelse (fra 50 til 36 kr. pr. henvendelse, en reduktion på 28 pct.) eller sam-

let 200 mio. kr. pr. år. Ud fra disse nøgletal kan der foretages en overordnet 

vurdering af størrelsesordenen af de økonomiske potentialer i de tre model-

ler. 

Der er ikke i forbindelse med denne kvalitative analyse indsamlet yderligere 

nye kvantitative data for volumen eller omkostninger forbundet med den 

kommunale telefonbetjening. Nedenstående vurderinger af de økonomiske 

potentialer ved de tre identificerede mulige modeller baserer sig således på 

de samme vurderinger af volumen og effektiviseringspotentialer pr. henven-

delser som den tidligere kvantitative analyse.  

Det skal her nævnes, at kommunerne generelt set vurderer, at de estimerede 

implementeringsomkostninger i den tidligere kvantitative analyse er markant 

undervurderet. I de nedenstående vurderinger er ligeledes heller ikke ind-

samlet data, der kan anvendes til at anslå investeringsbehovet i de forskelli-

ge modeller. De angivne potentialer skal derfor anses som bruttopotentialer, 

der alene medtager gevinstsiden. En dybere kvalificering af investeringer bør 

derfor medtages i forbindelse med udarbejdelse af eventuelle anbefalinger til 

etablering af kontaktcentre.  

Endvidere skal det understreges, at Digitaliseringsstyrelsen vurderinger af 

potentialer, baserer sig på en præmis om fuld indfasning i 2017 med tilhø-

rende investeringer. Nedenstående estimater baserer sig ligeledes på en 

præmis om fuld indfasning, men det kan ikke fastslås nærmere, hvornår dis-

se præmisser fuldt kan være til stede.   
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Model 1. Lokal konsolidering 

I model 1, der grundlæggende er baseret på intern konsolidering af kommu-

nernes telefoni, vil volumen i de fleste kommuner være begrænset. De stør-

ste kommuner vil med en skønnet årlig volumen på 2-7 mio. henvendelser 

have en relevant størrelse, men med en gennemsnitlig volumen på ca. 

650.000 årlige henvendelser i øvrige kommuner vil muligheden for effektivi-

sering via skalafordele i den enkelte kommune være begrænset. Konsolide-

ring indenfor kommunen selv vil dog omvendt muliggøre, at konsolidering og 

effektivisering af telefonbetjeningen også omfatter opgaver med større dyb-

de, da konsolidering af telefonbetjeningen også kan omfatte henvendelser 

med egentlig sagsbehandling. Dermed kan potentielt opnås en volumen på 

henvendelser i målgruppen for konsolideringen, der er 4-6 gange større end i 

modeller, der primært kan håndtere konsolidering af informationshenvendel-

ser. 

Der kan dog ikke forventes samme effektiviseringsgrad pr. henvendelse, da 

konsolidering inden for den enkelte kommune kun i meget begrænset om-

fang muliggør skalagevinster. Hvis der i en gennemsnitskommune (ca. 

56.000 indbyggere) kan opnås en effektivisering af håndteringen af ca. 

650.000 årlige henvendelser på gennemsnitligt 5-6 pct. (fra 50 til ca. 47 kr.) 

vil effektiviseringspotentialet i en gennemsnitskommune være 1,6-2,0 mio. 

svarende til 150-200 mio. på landsplan. Dette forudsætter, at alle kommuner 

vil være i stand til at foretage den nødvendige konsolidering, hvilket ikke kan 

forventes at ske i samme takt og timing. Dermed er det usikkert, hvornår det 

samlede potentiale vil kunne realiseres. 

Model 2. Tilkøbsmodel  

I en tilkøbsmodel kan opnås de samme effektiviseringsgevinster på den sam-

lede henvendelsesvolumen som i en ren lokal konsolidering. Tilkøbsmodellen 

vil dog give mulighed for at opnå yderligere effektiviseringer via skalafordele 

på informationshenvendelserne. 

Tilkøbsmodellens potentialer vil afhænge af, hvor mange centre der etable-

res og den volumen, der dermed kan opnås pr. center. Hvis tilkøbscentrene 

på sigt kan konsolideres i 3 centre med fuld tilslutning fra alle kommuner, 

som forudsat i den tidligere kvantitative analyse kan der hentes op imod 14 

kr. pr. henvendelse på de 15 mio. informationshenvendelser, dvs. op i mod 

ca. 200 mio. kr., som den tidligere kvantitative analyse har identificeret. En 

bevægelse hen imod konsolidering i 3 centre på landsplan vil forventeligt 

skulle ske over en længere årrække, hvorfor det er usikkert, hvornår det sam-

lede potentiale vil kunne realiseres. Dog muliggør modellen, at nogle kom-

muner, fx med en eller flere store kommuner i spidsen, allerede på kort sigt 

kan vælge at foretage en fælles konsolidering i ét kontaktcenter med henblik 

på at realisere potentialer i den takt, det er muligt at skabe de nødvendige 

tekniske og organisatoriske forudsætninger herfor.  

Indenfor en kortere tidshorisont med konsolidering af færre henvendelser i 

flere centre vil potentialet dog være betydeligt lavere.   
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I tilkøbsmodellen kan potentialet dog potentielt være større, hvis det vælges 

at stille krav til kommunerne om yderligere konsolidering af de øvrige 55 mio. 

henvendelser, som vedrører mere sagsspecifikke forhold, jf. også potentiale 

vurderingen for model 1.  

Model 3. Fælleskommunale kontaktcentre 

I model 3 vil fokus overvejende være på hjælp til selvbetjening, som i dag har 

et årligt volumen på ca. 1,2 mio. Denne model kan endvidere umiddelbart 

rumme de 5 mio. årlige henvendelser om generel råd og vejledning.  

Med introduktionen af ”min side” vil en betydelig del af de nuværende 9,5 

mio. henvendelser om information om igangværende sager kunne flyttes til 

en fælleskommunal model. Endelig kan der forventes en stigning i antallet af 

henvendelser om hjælp til selvbetjening i takt med de kommende bølger om 

obligatorisk digital selvbetjening. 

Den samlede volumen i en fælleskommunal model vil således over tid kunne 

øges til 10-15 mio. årlige henvendelser fordelt i et antal fælleskommunale 

kontaktcenter netværk. Det nationale benchmark i den tidligere gennemførte 

kvantitative analyse peger på, at håndtering af henvendelser i 3 kontaktcen-

tre med hver minimum 5 mio. henvendelser kan realisere en gevinst på 14 kr. 

pr. henvendelse.  

Hvis de virtuelle kontaktcentre kan etableres med samme effektiviseringsgrad 

som et egentligt fysisk callcenter, kan der hentes op imod 14 kr. pr. henven-

delse på de 10-15 mio. årlige henvendelser, dvs. 140-210 mio. kr. 

Der er ikke i de nuværende virtuelle modeller dokumentation for omfanget af 

effektiviseringer, der kan hentes i et virtuelt callcenter contra et fysisk callcen-

ter. I businesscasen for samarbejdet i Midtjylland oplyser kommunerne dog, 

at de i et ifølge dem konservativt estimat antager en effektivisering på 14 kr. 

pr. henvendelse, dvs. svarende til effektiviseringen i fysiske callcentre. I et 

optimistisk estimat vurderer kommunerne videre, at der kan effektiviseres op 

til 19 kr. pr. henvendelse. Disse estimater er dog endnu ikke realiseret, da 

samarbejdet med de 21 kommuner er under opbygning.  

Deloitte vurderer at den fælleskommunale model, hvis den etableres med 

virtuelle kontaktcentre, ikke kan organiseres lige så effektivt som fysiske kon-

taktcentre, primært fordi den daglige ressourcestyring og driftsledelse (her-

under håndtering af pludseligt opståede fejl eller problemer), ikke kan ske 

lige så effektivt på tværs af mange fysisk adskilte enheder og medarbejdere, 

som det er muligt i et fysisk kontaktcenter. Endvidere må der forventes at 

være større omkostninger i den virtuelle model til at sikre den rette it-

infrastruktur på tværs af mange enheder og lokationer.  
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2.5. Opgavevaretagelse og teknolo-
gisk understøttelse 

På tværs af de tre modeller vil det være muligt for kommunerne at varetage 

forskellige typer af opgaveporteføljer set i forhold til dels bredden i opgaver 

(dvs. forskellige kommunale serviceområder samt opgaver fra staten og regi-

onerne), dels dybden i opgaver (dvs. fra generelle henvendelser og hjælp til 

selvbetjening til egentlig sagsbehandling). Dermed understøtter modellerne, 

at kommunerne i dag har forskellige strategier og tilgange til placering af 

opgaver i fx et kontaktcenter eller en fælles telefonbetjening, og at der på 

tværs af modeller også fremadrettet kan være forskellige hensyn og tempi i 

kommunernes organisering af borgerbetjeningen indenfor de respektive op-

gaveområder. 

En sådan differentiering i hvilke opgaver, som kommunerne kan vælge at 

placere i modellerne, afspejler, at en samlet fælleskommunal flytning af alle 

relevante opgaver til en kontaktcenterstruktur vil repræsentere en meget stor 

forandringsindsats af både organisatorisk, kompetencemæssig, ledelses-

mæssig, styringsmæssig og teknologisk karakter. I stedet respekterer model-

lerne, at hidtidige erfaringer med etablering af kontaktcentre i kommunerne 

og overflytning af opgaver fra fagforvaltninger klart peger på, at dette bedst 

sker som en løbende proces, hvor det sikres, at det nødvendige setup i kon-

taktcentret og de rette snitflader og samarbejdsaftaler med fagforvaltningerne 

er på plads, før en opgave flyttes. 

I relation til fastlæggelse af rammerne for overførsel af opgaver til kontakt-

centre kan det være relevant at overveje, om der skal stilles krav om en be-

stemt volumen i kontaktcentret på tværs af kommuner (fx opgjort pr. indbyg-

ger), jf. også afsnittet om service KPI’er. Med dette afsæt kan den enkelte 

kommune beslutte hvilke opgaver, der skal overføres til kontaktcentret, så 

længe der opnås en given volumen i antallet af henvendelser i kontaktcen-

tret. Dette kan være en mere operationel vej til en løbende konsolidering af 

telefonbetjeningen, som kan ske i takt med og i respekt for den enkelte 

kommunes modenhed og organisering, fremfor at pege på konkrete opgaver, 

der skal overføres til kontaktcentre. Potentialerne for serviceforbedringer og 

effektivitet kan være de samme uanset hvilken vej, der vælges. 

Som ramme for at illustrere, hvordan hver af de tre modeller kan konfigure-

res, er nedenfor skitseret en mulig målarkitektur for et kontaktcenter. Målarki-

tekturen er generisk og er dermed gældende for de forskellige kontaktcen-

termodeller, idet arkitekturen kan anvendes som samlet ramme til at fastlæg-

ge hhv. opgaveportefølje, servicelevering og it-understøttelse i de enkelte 

kommunale kontaktcentre og samarbejder. Dermed muliggør arkitekturen 

også, at der tages stilling til afhængigheder mellem valg af opgaveportefølje 

og afledte krav til servicelevering og it-understøttelse. Alt andet lige vil det 

være sådan, at jo bredere og jo dybere en opgaveportefølje, jo flere krav 

stilles der til fx kompetencer, snitflader mellem kontaktcenter og fagforvalt-

ninger samt it-understøttelse. 
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Målarkitekturen består af i alt tre lag:  

1. Første lag beskriver de mulige opgaver, som et givent kontaktcenter kan 

vælge at løse, opdelt indenfor kommunale serviceområder såsom be-

skæftigelse, teknik og miljø mv. og statslige og regionale opgaveområ-

der, som det også kan være relevant for de kommunale kontaktcenter-

modeller at løse.   

2. Andet lag indeholder de væsentligste elementer i at levere service til 

borgerne, dvs. besvarelse af forskellige typer af henvendelser, beman-

ding af kontaktcentret med de rette ressourcer og kompetencer, fastlæg-

gelse af arbejdsgange der understøtter opgaveløsningen og endelig ev-

nen til at måle den leverede service som grundlag for løbende forbedrin-

ger. 

3. Tredje lag indeholder de typer af systemer, der er nødvendige for at sikre 

en ordentlig it-understøttelse af et kontaktcenter, dvs. både ”frontline-

systemer” såsom telefon- og kontaktcenterløsninger og ”back office sy-

stemer” såsom vagtplanlægning og business intelligence. 

Hvad angår systemunderstøttelsen vil der i vidt omfang være brug for samme 

typer af it-systemer til at understøtte kontaktcentrets opgaveløsning på tværs 

af de tre modeller. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der lægges en 

strategi for, i hvilket omfang anskaffelse og udvikling af de enkelte systemer 

og komponenter skal understøttes fælleskommunalt (fx af KOMBIT), contra 
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at det er op til de enkelte samarbejder og kontaktcentre at anskaffe eller vide-

reudvikle de nødvendige løsninger.  
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3. Designkriterier 

På baggrund af den kommunale vision for fremtidige fæl-
leskommunale kontaktcentre samt læring fra eksisterende 
kontaktcentre og samarbejder, er der formuleret et sæt af 
designkriterier til brug for vurdering af styrker og svaghe-
der ved forskellige kontaktcentermodeller.  

KL har sammen med projektgruppen og styregruppen for projektet formuleret 

en vision for fremtidige fælleskommunale kontaktcentre, som samtidig er 

opdelt i 6 strategiske pejlemærker. Hvert af de strategiske pejlemærker er 

sammen med projektgruppen operationaliseret i en række designkriterier. 

Designkriterierne har ligeledes været drøftet i projektets styregruppe samt 

referencegruppen. 

Designkriterierne udgør kriterier, som er væsentlige at opnå med etablering 

af fælleskommunale kontaktcentre. De udgør dermed de parametre, som 

skal guide designet af fremtidige kontaktcentermodeller.  

Designkriterierne omfatter elementer inden for effektivitet og kvalitet, som 

stiller forskellige krav til modellerne. Kriterierne anvendes her som målestok 

for at evaluere mulige modeller for fremtidige fælleskommunale kontaktcen-

tre, idet forskellige modeller hver især vil have styrker og svagheder i forhold 

til designkriterierne. Evaluering af modellerne op imod designkriterierne sikrer 

således, at hver model belyses ud fra de faktorer, som er væsentlige for et 

kontaktcenters succes. 

Strategisk pejlemærke nr. 1: Kontaktcentre skal sikre, at 
borgerne i stigende grad bliver digitale. 

 Understøttelse af digitalisering. Modellen skal evne at understøtte en 

digitalisering af borgerne, bl.a. ved at understøtte flytning af henvendel-

ser til den digitale kanal gennem for eksempel medbetjening og hjælp til 

selvbetjening.  

 Understøttelse af nødvendig betjening af borgere med brug for 

hjælp til det offentlige. Nogle borgere har brug for ekstra hjælp i for-

hold til det offentlige system, og erfaringer viser, at mange forskellige 

typer af borgere kan få behov for hjælp. Der er således ikke nødvendig-

vis tale om ressourcesvage eller it-svage borgere, men også borgere 

som ikke har erfaring med det offentlige system, fx unge mennesker. 

Modellen skal sikre den nødvendige betjening af denne gruppe af bor-

gere. 
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 Kanalmiks i forhold til borgernes behov. Modellen skal levere et re-

levant kanalmiks set i forhold til borgernes behov. 

 Tilgængelighed. Modellen skal understøtte tilgængelighed i form af åb-

ningstid, kort ventetid mv. 

Strategisk pejlemærke nr. 2: Kontaktcentre skal etableres 
med sigte på at fastholde lokal bæredygtighed, både fagligt 
og økonomisk. 

 Lokal bæredygtighed. Modellen skal understøtte lokal bæredygtighed, 

der omfatter opretholdelse af ressourcer og kompetencer samt et øko-

nomisk grundlag for at varetage øvrige opgaver i kommunen.  

 Attraktiv arbejdsplads. Modellen skal understøtte en fastholdelse af en 

attraktiv arbejdsplads, for eksempel gennem et fagligt miljø, variation i 

opgaverne og mulighed for at skabe værdi overfor borgerne.  

Strategisk pejlemærke nr. 3: Kontaktcentre skal indeholde 
kompetencer, der sikrer en helhedsorienteret borgerser-
vice. 

 Faglig kvalitet og helhedsorientering. Modellen skal sikre borgernes 

retssikkerhed gennem høj kvalitet og helhedsorienteret service. Dette 

omfatter korrekte svar på baggrund af en forståelse af borgerens 

(livs)situation og en evne til at se ud over det konkrete spørgsmål fra 

borgeren, hvis nødvendigt.  

 Understøttelse af servicekultur. Modellen skal understøtte, at det er 

en faglig disciplin at levere god service, for eksempel gennem ledelse, 

servicekompetencer, personlig opfølgning med videre. 

 Ensartethed på tværs af kommuner. Modellen skal sikre et fastlagt ni-

veau af ensartethed i service, kompetencer, opgaveomfang med videre 

på tværs af kommuner. 

Strategisk pejlemærke nr. 4: Kontaktcentre skal etableres, 
så der sikres et hensigtsmæssigt opgavesplit og kontakt 
mellem fronten og back office i kommunernes fagforvalt-
ninger. 

 Samspil med back office i kommunerne. Modellen skal understøtte et 

samspil med back office i kommunerne, som er effektivt og giver en til-

fredsstillende oplevelse for borgerne. For eksempel i forbindelse med 

behov for viderestilling af opkald, besked om tilbagevenden til borgeren, 

tidsbestilling med mere. 

 Volumen i forhold til kapacitetsudnyttelse. Modellen skal sikre til-

strækkelig volumen i henvendelser. Den skal tage højde for, at borgerne 
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henvender sig med alle typer af spørgsmål, når der er en indgang. Der-

med skal den evne at håndtere både høj- og lavvolumen-henvendelser. 

 Effektivitet – besparelser i opgaveløsningen. Modellen skal være ef-

fektiv og levere besparelser. Herunder skal modellen levere et effektivt 

opgavesplit, hvor egnede opgaver håndteres i kontaktcenteret, og mere 

komplekse opgaver håndteres i fagforvaltningerne. Kontaktcenteret skal 

hermed straksafklare flest mulige henvendelser i første kontaktled, så 

borgeren ikke har behov for viderestilling eller for at henvende sig på 

andre kanaler. 

Strategisk pejlemærke nr. 5: Kontaktcentre skal være ska-
lerbare. 

 Skalerbarhed – udvikling og afvikling. Modellen skal være skalerbar, 

både i forhold til udvidelse og i forhold til reduktion af opgaveområder og 

henvendelsesmængder.  

 Politisk råderum (diversitet). Modellen skal evne at håndtere en diver-

sitet på tværs af kommuner og på tværs af forvaltninger, for eksempel 

forskelligt politisk miljø, forskellige tilgange, varierende dybde i opgave-

løsning med videre. Modellen skal tage højde for, at kommunerne er på 

forskellige modenhedsniveauer i forhold til etablering af kontaktcentre 

og konsolidering af telefonbetjeningen. 

Strategisk pejlemærke nr. 6: Kontaktcentre skal understøtte 
forretningsudvikling af den kommunale administration. 

 Indtagelse af nye opgaver. Modellen skal evne hurtigt at opnå læring 

og udbygge kompetencer i forhold til løbende at indtage nye opgaver. 

Det gælder både opgaver fra egen kommune, men også opgaver fra fx 

staten, regionerne, Udbetaling Danmark eller andre relevante offentlige 

myndigheder. Modellen skal evne at dække en bredde og dybde i opga-

ver. 

 Løbende udviklingskapacitet. Modellen skal omfatte kapacitet til lø-

bende udvikling af kontaktcenteret i form af ledelse, projektressourcer, 

måling og opfølgning på performance mv. 

 Incitament i forhold til optimering i kommunerne. Modellen skal un-

derstøtte læring og optimering i både kontaktcenter og hjemkommuner, 

så underliggende årsager til kald kan mindskes. Modellen skal favne et 

setup for fejlfinding, så årsager til henvendelser, der bygger på fejl i 

kommunikation og utilstrækkelig service på andre kanaler, opsamles til 

brug for optimering og fejlminimering.  
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4. Lokal konsolideret 
model med valgfrihed 

Modellen bygger på lokale kontaktcentre i kommunerne og 
giver valgfrihed i forhold til måden, hvorpå de opstillede 
minimumskrav indfries, herunder om den enkelte kommune 
vil gå i samarbejde med andre kommuner. Den lokale model 
baserer sig således på en konsolidering af de enkelte kom-
muners telefonbetjening. 

4.1. Beskrivelse 

Grundstenen i modellen er, at hver kommune konsoliderer telefonbetjeningen 

i egen kommune. Konsolidering skal sikre, at telefonbetjeningen effektivise-

res og borgernes møde med kommunen forenkles ved, at der etableres en 

entydig indgang til kommunen, og at der kan ske straksafklaring af nogle 

former for henvendelser. 

Kommunerne kan vælge at løse opgaven alene, etablere et 

telefonsamarbejde med andre kommuner, købe servicen hos andre 

kommuner eller købe servicen hos andre udbydere. 

Resultatet vil være en struktur med lokale kontaktcentre i kommunerne og 

eventuelt virtuelle samarbejder eller samarbejder, hvor kommuner outsourcer 

telefonbetjeningen til andre kommuner.  

4.2. Forudsætninger 

For at kommunerne kan opnå resultater, og for at kontaktcentermodellen kan 

fungere ordentligt, er der en række forudsætninger, som skal opfyldes. For-

udsætningerne relaterer sig samlet set til særligt kompetencer, arbejdsgange, 

styring, samspil med ”back office” og teknologi. Nedenfor er nævnt de forud-

sætninger, som vurderes særligt at skulle etableres for at sikre en velfunge-

rende model. 

 Kommunerne skal forpligte sig til ambitiøse servicemål og til at opnå 
effektiviseringsgevinster. Servicemål og effektiviseringsgevinster bør bin-
des op på en ambitiøs og realistisk tidsplan, så der undgås en lang pro-
ces og risiko for, at kommunerne ikke får foretaget de nødvendige tilpas-
ninger. 
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 Forpligtelse og ejerskab til resultaterne på øverste ledelsesniveau er 
afgørende for at flytte opgaver og ressourcer fra fagforvaltningerne til 
kontaktcenteret og til at udmønte besparelserne. 

 Der skal tages stilling til, hvordan henvendelser skal videreformidles fra 
kontaktcenteret til enhederne i fagforvaltningerne. For at sikre en god 
serviceoplevelse for borgerne skal der etableres klare aftaler om telefon-
tid eller frister for tilbageringning. 

 Der skal investeres i at opbygge et godt samspil mellem kontaktcenteret 
og fagforvaltningerne. Der bør skabes et faktuelt grundlag for løbende 
evaluering af samarbejdet gennem måling af resultaterne og opfølgning 
på fælles mål. 

 Medarbejderne skal udvikles til generalister, som kan håndtere opkald 
inden for alle områder med støtte af en videndatabase. 

 Medarbejdernes kommunale faglighed skal suppleres med en servicefag-
lighed. Dette indebærer forståelse for og evne til at give en kort og til-
strækkelig service. 

4.3. Evaluering af modellen i forhold 
til designkriterierne 

Modellens styrker ligger særligt i samspillet med den personlige kanal og i 

samarbejdet med back office i kommunerne. Modellens svagheder vedrører 

samtidig, at den ikke kan udnytte fordele gennem høj volumen og fælles res-

sourcer som it og udviklingskapacitet. 

I det følgende er modellen vurderet i forhold til hvert designkriterium på en 

skala fra 1-4. Tabellen nedenfor opsummerer evalueringen, og vurdering af 

hvert designkriterium uddybes efterfølgende. 
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Pejlemærke Designkriterium Evaluering 

Kontaktcentre skal sikre, at bor-
gerne i stigende grad bliver digi-
tale. 

Understøttelse af digitalisering ++++ 

Understøttelse af nødvendig betjening afborgere med 
behov for hjælp ift det offentlige 

++++ 

Kanalmiks i forhold til borgerbehov ++ 

Tilgængelighed + 

Kontaktcentre skal etableres 
med sigte på at fastholde lokal 
bæredygtighed, både fagligt og 
økonomisk. 

Lokal bæredygtighed ++++ 

Attraktiv arbejdsplads +++ 

Kontaktcentre skal indeholde 
kompetencer, der sikrer en hel-
hedsorienteret borgerservice. 

Faglig kvalitet og helhedsorientering +++ 

Understøttelse af servicekultur + 

Ensartethed på tværs af kommuner + 

Kontaktcentre skal etableres, så 
der sikres et hensigtsmæssigt 
opgavesplit og kontakt mellem 
fronten og back office. 

Samspil med back office i kommunerne ++++ 

Volumen i forhold til kapacitetsudnyttelse + 

Effektivitet – besparelser i opgaveløsningen + 

Kontaktcentre skal være skaler-
bare. 

Skalerbarhed – udvikling og afvikling ++ 

Politisk råderum (diversitet) ++++ 

Kontaktcentre skal understøtte 
forretningsudvikling af den kom-
munale administration. 

Indtagelse af nye opgaver, herunder statslige + 

Løbende udviklingskapacitet + 

Incitament i forhold til optimering i kommunerne ++++ 

 

Understøttelse af digitalisering 

Den lokale forankring kan give et tæt samspil mellem kontaktcenteret og den 

personlige kanal, fx ved at medarbejderne arbejder i begge kanaler og der-

med sikre en meget borgernær indsats for at øge digitaliseringen af borger-

ne. Fx kan digitalisering af borgerne både katalyseres gennem medbetjening 

i et fysisk borgerservicecenter (dvs. gennemførelse af selvbetjening sammen 

med borgerne) og hjælp til selvbetjening på telefon i kontaktcentret.  

Understøttelse af nødvendig betjening af borgere med be-
hov for hjælp ift det offentlige 

Ligesom ovenfor er mulighederne for en mere håndholdt og også fysisk ser-

vice og betjening af borgerne gode i denne model. Samspil mellem kontakt-

center og den personlige kanal giver samtidig mulighed for at udnytte res-

sourcer på tværs af kanalerne, så omkostningerne forbundet med at have 

medarbejdere til rådighed til personlig betjening mindskes. Der kan endvidere 

opnås læring gennem mødet med borgerne, som kan bruges i forhold til at 

flytte henvendelser fra gruppen til billigere kanaler. 

 ++++ 

 ++++ 
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Kanalmiks i forhold til borgerbehov 

Modellen understøtter telefonkanalen, som er en vigtig kanal i forhold til bor-

gernes behov. Den lokale tilstedeværelse gør det endvidere muligt at indgå i 

samspil med den personlige kanal, og herigennem kan der arbejdes på at 

påvirke borgernes behov i retning af billigere kanaler.  Til gengæld kan der 

pga. mindre økonomisk og udviklingsmæssig kapacitet være risiko for, at der 

tilbydes færre digitale løsninger, ligesom der på grund af lavere volumen vil 

være et mindre grundlag for at tilbyde en bredere vifte af kanaler i kontakt-

centret, som chat, sms, sociale medier og videomøde. 

Tilgængelighed 

Mindre kontaktcentre med lavere volumen har et mindre grundlag for en ud-

videt åbningstid. Dermed kan der blive tale om, at kontaktcentrene ikke har 

grundlag for at holde aftenåbent eller kun har grundlag for at holde åbent i en 

begrænset tidsperiode om dagen. Mindre kontaktcentre vil også have færre 

ressourcer, hvilket giver mindre robusthed over for udsving i henvendelses-

mængden. Dermed kan der opstå længere ventetid på telefonen eller længe-

re svartid på andre kanaler, når henvendelsesmængden stiger. Kommunerne 

kan dog gennem samarbejde opnå en højere volumen og dermed skabe et 

grundlag for udvidet tilgængelighed. 

Lokal bæredygtighed 

Kontaktcenteret kan medvirke til at opretholde en volumen lokalt, som giver 

synergi i forhold til varetagelse af andre opgaver, særligt varetagelse af per-

sonlige henvendelser. Hermed kan ressourcer og kompetencer fastholdes og 

udvikles lokalt. Kommunerne bevarer samtidig et økonomisk grundlag for og 

incitament til at flytte henvendelser til billigere kanaler og skabe effektivitet. 

Attraktiv arbejdsplads 

Modellen gør det muligt at bevare alle typer af henvendelser og opgaver i 

kommunerne, hvilket understøtter en attraktiv arbejdsplads, hvor der er alsi-

dighed i opgaverne og mulighed for at følge borgerne til dørs. Der vil dog 

pga. en mindre volumen i kontaktcentret være relativt set dårligere mulighe-

der for at opnå en højt professionaliseret arbejdsplads i selve kontaktcentret. 

Faglig kvalitet og helhedsorientering 

Nærhed til det faglige bagland og fastholdelse af borgerservicemedarbejdere 

understøtter en faglighed og evne til at give en helhedsorienteret service og 

vejledning. Herunder kan der lettere opretholdes en viden om lokal praksis 

og lokale forhold. På grund af lavere volumen og dermed færre henvendelser 

inden for hvert område vil det dog tage længere tid at opbygge rutine og fag-

lighed inden for områderne. 

 +  

 ++++ 

 +++ 

 +++ 

 ++ 
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Understøttelse af servicekultur 

Kommunerne arbejder i dag aktivt med opbygning af servicekompetencer i 

borgerbetjeningen. Konsolidering af telefonibetjeningen indenfor kommunen 

vil være i god tråd med denne udvikling. Men modellen vil fortsat basere tele-

fonibetjeningen på mindre kontaktcenterenheder, som set i forhold til de øvri-

ge to modeller ikke på samme måde giver mulighed for yderligere at øge 

indsatserne rette mod en styrket servicekultur fx i form af dedikerede ledel-

sesressourcer til løbende opfølgning, medlyt, coaching og medarbejderudvik-

ling.  

Ensartethed på tværs af kommuner 

Modellen bygger på valgfrihed i kommunerne til organisering og opnåelse af 

servicemålene. Der vil være forskellige tilgange, ambitioner og prioriteter i 

kommunerne, hvilket vil bevirke, at borgerne vil opleve forskellige serviceni-

veauer, kompetencer hos front-medarbejderne, opgavesplit, osv. på tværs af 

kommunerne. 

Samspil med back office i kommunerne 

Fysisk og organisatorisk nærhed giver bedre betingelser for at opbygge tillid 

og pleje relationen mellem kontaktcenteret og det faglige bagland. Der kan 

herigennem lettere ske en løbende opfølgning på samspillet, og på grund af 

mindre kompleksitet kan justeringer hurtigere implementeres. Der er endvide-

re mindre kompleksitet i forhold til at opretholde viden om organisering og 

dermed styrkede muligheder for viderestilling i dybden eller henvisning til 

rette enhed. 

Volumen i forhold til kapacitetsudnyttelse 

I mindre kommuner vil der være lavere volumen. Hermed er der risiko for en 

utilstrækkelig volumen i forhold til at opnå en kapacitetsudnyttelse på kon-

taktcenterets kanaler telefon, chat, med videre. Med obligatorisk selvbetje-

ning vil antallet af henvendelser yderligere falde og gøre det endnu vanskeli-

gere at opnå kapacitetsudnyttelse. 

Effektivitet – besparelser i opgaveløsningen 

Med etablering af kontaktcenter og konsolidering af telefonbetjeningen kan 

der i sig selv opnås en effektivisering i forhold til behandling af borgerhen-

vendelser i den enkelte kommune. Dette fordi det samlede tidsforbrug i 

kommunen bliver mindre, når der undgås opkald til forkerte enheder og af-

brydelser i arbejdet, og fordi behandlingstiden per henvendelse i kontaktcen-

teret erfaringsvis er kortere. I det omfang objektive opgaver med kort be-

handlingstid kan flyttes til kontaktcenteret, og der kan opnås høj straksafkla-

ring i kontaktcenteret, vil der dermed kunne opnås en mere effektiv og billige-

re opgaveløsning. 

Modellen understøtter generelt på tværs af kommunerne kun i mindre grad 

stordriftsfordele i form af faldende enhedsomkostninger. Herunder vil der ikke 

 + 
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isoleret set kunne opnås stordriftsfordele i forhold til investering i fælles tek-

nologi, hvilket vil kræve supplerende aftaler på tværs af kommuner. Der vil 

således være begrænsninger for omfanget af besparelser, der kan opnås i 

den enkelte kommune. Effektiviseringsmulighederne i den enkelte kommune 

vil dog også afhænge af kommunens størrelse og det nuværende koordine-

ringsniveau.  

Skalerbarhed – udvikling og afvikling 

Modellen giver fleksibilitet, da det er muligt at komme i gang og afprøve tiltag 

for begrænsede investeringer. Begrænsede investeringer giver også lave 

afviklingsomkostninger. 

Der kan være begrænsninger for, hvor langt modellen kan udvikles. I mindre 

kommuner kan begrænsede medarbejderressourcer sætte grænser for, hvor 

bred en opgaveportefølje, kontaktcenteret kan rumme, da alle medarbejdere 

skal dække hele opgaveporteføljen. En udvidelse af opgaveporteføljen vil 

således stille store krav til medarbejderne, særligt hvis medarbejderne samti-

dig indgår i varetagelse af den personlige kanal. Manglende udviklingskapa-

citet i form af ledelse og projektressourcer giver desuden udfordringer i for-

hold til løbende udbygning af opgaver. 

Politisk råderum (diversitet) 

Modellen giver stor fleksibilitet i forhold til tilpasning til lokale forhold. Model-

len tager højde for, at kommunerne er på forskelligt stadie og har forskellige 

ambitionsniveauer for kontaktcentrene. Konsolidering i én kommune giver 

også mindre kompleksitet, hvilket gør det muligt at rumme forskelle i opgave-

snit og forskelle i samspil med baglandet på tværs af fagforvaltninger. 

Indtagelse af nye opgaver, herunder statslige 

Modellens evne til at opnå hurtig læring og udbygge kompetencer vil være 

begrænset. På grund af mindre volumen vil det tage længere tid at opbygge 

viden og erfaring på nye områder. Mindre enheder bevirker også, at medar-

bejderne skal dække hele bredden i opgaveporteføljen, hvilket kan sætte 

begrænsninger for udvidelse med nye opgaver og nye kompetencer. Hertil 

har mindre kontaktcentre mindre ledelses- og udviklingskapacitet i forhold til 

at indtage nye opgaver. 

Løbende udviklingskapacitet 

På grund af manglende stordriftsfordele vil omkostningerne per henvendelse 

i forhold til at etablere måling, udarbejde ledelsesinformation og gennemføre 

performanceopfølgning være højere. Ligeledes vil omkostninger til projekt-

ressourcer være højere per henvendelse. I mindre kommuner er der risiko for 

at den løbende udvikling af kontaktcenteret bliver nedprioriteret på grund af 

begrænsede effekter, når volumen er lille, og på grund af begrænsede øko-

nomiske ressourcer til projekter og stabs- og udviklingsmedarbejdere. 
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Incitament i forhold til optimering i kommunerne 

Nærhed til øvrige enheder i kommunen og udveksling mellem kontaktcenter 

og den personlige kanal giver læring på tværs af kanaler. Med medarbejdere, 

som arbejder på flere kanaler og et ledelsesmæssigt ansvar, som går på 

tværs af kanaler, er der incitament for at minimere fejl og uhensigtsmæssig 

adfærd, der genererer henvendelser. Der er et indbygget økonomisk incita-

ment til optimering på tværs, når det er holdt i en kommune.  

 +++ 
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5. Lokal model med mu-
lighed for tilkøb 

Modellen er en variant af den lokale konsoliderede model 
med valgfrihed. Modellen bygger således på lokale kontakt-
centre i kommunerne, men er suppleret med en tilkøbsmo-
del, hvor nogle kommuner etablerer og drifter kontaktcen-
tre, som øvrige kommuner kan abonnere på. 

5.1. Beskrivelse 

Modellen bygger ligesom den lokale model med valgfrihed på, at kommuner-

ne forpligter sig til at konsolidere telefonbetjeningen og leve op til nogle mi-

nimumskrav. Modellens centrale element er, at nogle kommuner vælger at 

etablere kontaktcentre, som andre kommuner kan abonnere på. Kommuner-

ne har valgfrihed i forhold til, hvordan de indfrier minimumskravene, og de 

kan vælge et etablere et kontaktcenter selv, men de har således også mulig-

hed for at tilkøbe kontaktcenterydelsen. 

Tilkøbskontaktcentrene etableres i et antal kommuner, som melder sig til 

opgaven. Der vil være tale om fysiske kontaktcentre med egen organisation 

og ledelse og med ansvar for den daglige drift. Tilkøbskontaktcentrene opnår 

igennem integration af andre kommuners henvendelser en højere volumen, 

hvorigennem de kan opnå skalafordele gennem bedre udnyttelse af den ek-

sisterende kapacitet af fx it-systemer og organisation. Hermed kan de opnå 

muligheder for at tilbyde attraktive løsninger til andre kommuner. Forholdet 

mellem de købende kommuner og tilkøbskontaktcentrene reguleres gennem 

SLA’er. Tilkøbskontaktcentrene er således ansvarlige for at levere de aftalte 

resultater, men ansvaret for at opnå minimumskravene ligger ultimativt hos 

de tilkøbende kommuner. 

Modellen resulterer i en struktur med lokale kontaktcentre i nogle kommuner 

og et antal fysiske tilkøbskontaktcentre i udvalgte kommuner, som varetager 

kald for egen kommune og andre kommuner, uanset geografisk tilknytning. 

5.2. Forudsætninger 

Modellen er en variant af den lokale model med minimumskrav og valgfrihed 

og vil have nogle af de samme forudsætninger. Således er det ligeledes en 

forudsætning, at kommunerne forpligter sig til at opnå ambitiøse servicemål 

og effektiviseringsgevinster og at gevinsterne er bundet op på en tidsplan, 
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der sikrer, at kommunerne for foretaget de nødvendige tilpasninger. Herud-

over er der en række særlige forudsætninger for at tilkøbsmodellen kan fun-

gere godt, hvoraf de væsentligste er nævnt nedenfor. 

 Tilkøbskontaktcentre skal kunne varetage hele kontaktcenteropgaven for 
kommuner, som vælger tilkøb. Det kræver, at tilkøbskontaktcentrene kan 
håndtere alle former for henvendelser som falder indenfor centrets opga-
veportefølje, også henvendelser vedrørende helt lokale forhold, hvilket 
bl.a. forudsætter en velfungerende vidensdatabase. Endvidere skal der i 
hjemkommunen tages stilling til, om hovednummeret helt kan lukkes, så-
ledes at alle henvendelser går til kontaktcentersamarbejdet. 

 Der skal tages stilling til, hvordan henvendelser skal videreformidles fra 
kontaktcenteret til enhederne i fagforvaltningerne.  

 Der skal investeres i at opbygge et godt samspil mellem kontaktcenteret 
og fagforvaltningerne. Der bør skabes et faktuelt grundlag for løbende 
evaluering af samarbejdet gennem måling af resultaterne og opfølgning 
på fælles mål. 

 Med henblik på at sikre optimering og fejlminimering i kommunerne skal 
der etableres en incitamentsstruktur, som sikrer et fælles mål for tilkøbs-
kontaktcenter og hjemkommune om reduktion af henvendelser. De fælles 
mål skal etableres, så de regulerer den køber-leverandør relation, der 
etableres mellem kommunerne. Herunder bør det sikres, at kontaktcente-
ret indsamler data til brug for læring, og at der i kommunerne gennemfø-
res optimeringstiltag. 

5.3. Evaluering af modellen i forhold 
til designkriterierne 

Nedenfor er modellen vurderet i forhold til hvert designkriterium. Tabellen 

nedenfor opsummerer evalueringen, og vurderingen af hvert designkriterium 

uddybes efterfølgende. 
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Pejlemærke Designkriterium Evaluering 

Kontaktcentre skal sikre, at bor-
gerne i stigende grad bliver digi-
tale. 

Understøttelse af digitalisering +++ 

Understøttelse af nødvendig betjening af borgere med 
behov for hjælp ift det offentlige 

++ 

Kanalmiks i forhold til borgerbehov +++ 

Tilgængelighed +++ 

Kontaktcentre skal etableres 
med sigte på at fastholde lokal 
bæredygtighed, både fagligt og 
økonomisk. 

Lokal bæredygtighed + 

Attraktiv arbejdsplads +++ 

Kontaktcentre skal indeholde 
kompetencer, der sikrer en hel-
hedsorienteret borgerservice. 

Faglig kvalitet og helhedsorientering +++ 

Understøttelse af servicekultur ++++ 

Ensartethed på tværs af kommuner ++ 

Kontaktcentre skal etableres, så 
der sikres et hensigtsmæssigt 
opgavesplit og kontakt mellem 
fronten og back office. 

Samspil med back office i kommunerne ++ 

Volumen i forhold til kapacitetsudnyttelse +++ 

Effektivitet – besparelser i opgaveløsningen ++(+) 

Kontaktcentre skal være skaler-
bare. 

Skalerbarhed – udvikling og afvikling +++ 

Politisk råderum (diversitet) +++ 

Kontaktcentre skal understøtte 
forretningsudvikling af den kom-
munale administration. 

Indtagelse af nye opgaver, herunder statslige +++ 

Løbende udviklingskapacitet +++ 

Incitament i forhold til optimering i kommunerne ++ 

 

Understøttelse af digitalisering 

I tilkøbskontaktcentrene er der på grund af højere volumen grundlag for en 

udvidet åbningstid, hvormed der kan tilbydes hjælp til selvbetjening, når bor-

gerne har brug for det. En højere volumen giver samtidig basis for at investe-

re i værktøjer og kompetenceudvikling og opnå læring omkring faktorer, der 

understøtter digitalisering af borgerne. Herunder kan der arbejdes med at 

styrke medarbejdernes evne til at hjælpe borgerne i mødet med det offentli-

ge, så borgernes evne til fremadrettet at betjene sig selv styrkes. Set i forhold 

til den rent lokale model kan det dog være relativt set sværere at sikre et tæt 

samspil med det lokale borgerservicecenter i forhold til fysisk hjælp til bor-

gerne.  

Understøttelse af nødvendig betjening af borgere med be-
hov for hjælp ift det offentlige 

Modellen indebærer, at kommuner, som vælger at lægge kontaktcenteropga-

ven hos tilkøbskontaktcentrene, ikke kan udnytte ressourcer på tværs af den 

personlige kanal og kontaktcenteret. Kommunerne skal således fortsat op-

retholde ressourcer lokalt til at varetage personlige henvendelser. Isoleret set 

vil kontaktcentret dog i mange tilfælde kunne yde en god service til borgere 

med behov for særlig hjælp og støtte, fx via telefonkanalen 
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Kanalmiks i forhold til borgerbehov 

I tilkøbskontaktcentrene er der mulighed for at opnå en højere volumen, hvil-

ket giver grundlag for at tilbyde forskellige kanaler efter borgernes behov, 

herunder flere og mere avancerede digitale løsninger, samt også kanaler 

med mindre volumen som fx chat, sociale medier og videomøde. Kommuner, 

som ellers ville være nødsaget til at tilbyde et begrænset kanalmiks, kan 

gennem tilkøb således tilbyde det nødvendige kanalmiks. 

Tilgængelighed 

I tilkøbskontaktcentrene vil der opnås højere volumen og derigennem grund-

lag for en udvidet åbningstid. Højere volumen og flere ressourcer giver også 

større robusthed over for udsving i henvendelsesmængder og dermed bedre 

muligheder for at bevare en kort ventetid. Kommuner kan gennem tilkøb op-

nå en tilgængelighed, som på grund af lav kapacitetsudnyttelse ville være for 

dyr at opretholde lokalt. 

Lokal bæredygtighed 

Den faglige og økonomiske bæredygtighed kan svækkes lokalt, når der flyt-

tes henvendelser og ressourcer ud af kommunen, mens dele af opgaverne 

bibeholdes. Hvis bredden i ydelser bevares i kommunen, men volumen og 

antallet af ressourcer nedbringes, skal færre ressourcer dække samme bred-

de. Hermed kan der blive udfordringer med at bevare den nødvendige viden 

og faglighed, og det kan blive svært at realisere besparelser, hvormed om-

kostningerne i forhold til volumen for det tilbageværende bliver højere. 

Attraktiv arbejdsplads 

Modellen understøtter en attraktiv arbejdsplads i tilkøbskontaktcentrene, hvor 

der med flere medarbejdere og fysisk tilstedeværelse er grundlag for at ska-

be et fagligt miljø og en særlig kultur. Volumen og et bredt kanalmiks giver 

mulighed for alsidighed i opgaverne, og tilkøbskontaktcentrene har mulighed 

for at blive en synligt værdiskabende enhed, idet de både leverer værdi til 

borgerne og til de kommuner, som køber ydelserne. 

Faglig kvalitet og helhedsorientering 

Gennem et fysisk miljø og en højere volumen er der mulighed for at oparbej-

de en høj faglighed i tilkøbskontaktcentrene inden for de valgte ydelser. De-

koblingen mellem den personlige kanal, kontaktcenteret og det faglige bag-

land giver imidlertid risiko for siloorientering, manglende overblik over borge-

rens samlede situation og tab af kompetencer i forhold til at give en helheds-

orienteret service og sikre borgerens retssikkerhed gennem korrekt vejled-

ning. Til gengæld giver modellen mulighed for at etablere en tilpas stor volu-

men indenfor de enkelte opgaveområder, at der vil kunne løftes mere specia-

liserede opgaver i selve kontaktcentret, hvorved behovet for samspil med 

den bagvedliggende fagforvaltning dels bliver mindre, dels kan håndteres af 

fagligt specialiserede medarbejdere i kontaktcentret, som er i stand til at sikre 
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faglig kvalitet og helhedsorientering (jf. fx Københavns Kommunes specialte-

ams) 

Understøttelse af servicekultur 

I tilkøbskontaktcentrene vil der være grundlag for at opbygge en stærk ser-

vicekultur. For det første sker der en konsolidering af opgaveløsningen i en 

fysisk lokation, hvor en dedikeret ledelse er tæt på den daglige serviceleve-

rance og med deraf følgende muligheder for fx medlyt og sparring. Samtidig 

muliggør den fysiske samlokalisering, at der sker et løbende og målrettet 

arbejde med at udvikle og styrke servicekulturen blandt medarbejderne. En-

delig indebærer hele konstruktionen omkring ”tilkøb”, at det pågældende 

kontaktcenter kan opbygge en ”leverandør-af-service-kultur”, som netop skal 

være tilstrækkelig stærk til, at centret tilkøbes af andre kommuner.  

Ensartethed på tværs af kommuner 

Tilkøbskontaktcentrene vil medvirke til en større ensartethed for de kommu-

ner, som benytter samme kontaktcentersamarbejde. Modellen lægger dog 

stadig op til lokale kontaktcentre og valgfrihed i forhold til indfrielse af mini-

mumskravene. Derfor vil der være forskellige tilgange, opgavesplit, kompe-

tencer med videre, hvorfor borgerne ikke vil opleve ensartethed på tværs af 

kommuner. 

Samspil med back office i kommunerne 

I kommuner, hvor kontaktcenteropgaven lægges ud til et tilkøbskontaktcenter 

vil der opstå en fysisk og organisatorisk distance til det faglige bagland i 

kommunen. Det stiller højere krav til pleje af samspillet og til fastlæggelse af 

opgavesnit og arbejdsgange. Forskellige ønsker og ambitioner i forhold til 

samspil på tværs af kommunerne kan give større kompleksitet i forhold til at 

videreformidle henvendelser fra borgerne og større risiko for at borgerne 

oplever en usammenhængende service. 

Volumen i forhold til kapacitetsudnyttelse 

Modellen givergrundlag for, at tilkøbskontaktcentrene kan opnå en højere 

volumen og derigennem en bedre kapacitetsudnyttelse. For kommuner, som 

har en lille henvendelsesvolumen og en ringe kapacitetsudnyttelse, betyder 

det, at de kan flytte kontaktcenteropgaven til et tilkøbskontaktcenter og der-

med undgå at opretholde en kapacitet til kontaktcenterydelser.  

Effektivitet – besparelser i opgaveløsningen 

For kontaktcenterydelser er der mulighed for at opnå en højere effektivitet i 

form af lavere enhedsomkostninger på grund af stordriftsfordele i tilkøbskon-

taktcentrene. For små kommuner er der dog risiko for, at enhedsomkostnin-

gerne for tilbageværende opgaver stiger, når volumen falder og de tilbage-

værende ressourcer skal dække en større spændvidde af opgaver, herunder 

varetage betjeningen af borgere med særlige behov. 
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Skalerbarhed – udvikling og afvikling 

Modellen giver skalerbarhed både i forhold til udvidelse og reduktion. På 

grund af større volumen har tilkøbskontaktcentrene grundlag for at opbygge 

infrastruktur og kompetencer til at rumme en større bredde og dybde i opga-

verne. Samtidig vil tilkøbskontaktcentrene ved en faldende volumen kunne 

reducere bemandingen og samtidig opretholde en kritisk masse til at sikre 

kapacitetsudnyttelse i forhold til volumen. 

Politisk råderum (diversitet) 

Modellen kan på grund af valgfrihed rumme en diversitet på tværs af kom-

muner. Kommunerne har fleksibilitet i forhold til tilpasning til lokale forhold og 

forskelle i modenhed og ambitionsniveau, blandt andet fordi de kan vælge at 

varetage kontaktcenteropgaven selv eller tilkøbe ydelsen. I det omfang 

kommunerne vælger at købe kontaktcenterydelser hos tilkøbskontaktcentre-

ne forventes der at være større standardisering, som vil give mindre fleksibili-

tet i forhold til tilpasning til lokale forhold. Til gengæld har kommunerne valg-

frihed i forhold til at vælge det kontaktcenter, som bedst opfylder deres be-

hov. 

Indtagelse af nye opgaver, herunder statslige 

Flere medarbejdere i tilkøbskontaktcentrene giver større kapacitet i forhold til 

at indtage nye opgaver, idet alle medarbejdere ikke nødvendigvis skal dække 

hele opgaveporteføljen. En højere volumen vil samtidig gøre det muligt hurti-

gere at opbygge viden og rutine inden for nye områder. Ligeledes vil det i 

tilkøbskontaktcentrene være muligt at opretholde den nødvendige udviklings-

kapacitet (ressourcer) til at varetage projektledelse og videndokumentation i 

forbindelse med indtagelse af nye opgaver. 

Løbende udviklingskapacitet 

En højere volumen i tilkøbskontaktcentrene giver et større økonomisk grund-

lag for at investere i måling og rapportering og opretholde ressourcer til ana-

lyse og gennemførsel af projekter, da omkostningerne per henvendelse vil 

være mindre. Med en større volumen vil der også kunne opnås en større 

effekt af optimeringstiltag. 

Incitament i forhold til optimering i kommunerne 

De-koblingen mellem den personlige kanal og kontaktcenteret kan gøre det 

sværere for medarbejderne at opnå forståelse af de bagvedliggende årsager 

til henvendelser fra borgerne. Adskillelse af kontaktcenter og kommuner giver 

endvidere et delt ansvar, hvilket stiller højere krav til en incitamentsstruktur 

for at sikre at kommunerne identificerer og implementerer optimeringstiltag, 

som reducerer henvendelserne til kontaktcenteret. 
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6. Fælleskommunal 
model 

Modellen bygger på etablering af et antal fælleskommunale 
kontaktcentre, fx i en regional struktur. Samarbejderne kan 
ske i fysiske eller virtuelle kontaktcentre. Kommunerne skal 
indgå i kontaktcentersamarbejder, som overvejende er cen-
treret omkring simple informationshenvendelser og hjælp 

til selvbetjening. 

6.1. Beskrivelse 

Modellen tager afsæt i eksisterende kontaktcentre i kommunerne og udgør 

en overbygning, hvor kommunerne samarbejder om at varetage alle henven-

delser vedrørende information og hjælp til selvbetjening. Samarbejdet kan 

enten ske i fysiske fælleskommunale kontaktcentre eller fungere som virtuelle 

kontaktcentre, hvor lokale kommunale kontaktcentermedarbejdere på skift 

bemander en fælles indgang. De enkelte kommuner har herudover fortsat 

ansvar for øvrige henvendelser. 

Til styring af samarbejdet nedsættes en fælleskommunal bestyrelse for hvert 

af samarbejderne. Bestyrelserne bør bestå af et antal repræsentanter, som 

vælges blandt de deltagende kommuner. Bestyrelsen sætter retning og mål 

for kontaktcentersamarbejdet og har det overordnede ansvar for indfrielse af 

målene. Med henblik på at sikre beslutningsdygtighed bør ansvaret for den 

daglige drift og styring som udgangspunkt placeres i én af de deltagende 

kommuner. Denne kommune har blandt andet ansvar for vagtplanlægning, 

teknisk drift og overholdelse af servicemålene i dagligdagen. Kommunerne i 

samarbejdet er hver især ansvarlige for at udpege og stille ressourcer til rå-

dighed for kontaktcenteret. Kommunerne kan dog også vælge at købe sig til 

servicen.  

I en udmøntning med et virtuelt fælleskommunalt kontaktcenter fungerer 

dette ved, at medarbejdere fra de deltagende kommuner dedikeres en andel 

af deres arbejdstid til kontaktcenteret og varetager arbejdet fra deres lokale 

arbejdsplads via en fælles løsning. De lokale kontaktcentermedarbejdere 

indgår således i en fælles vagtplan og har vagter ugentligt eller månedligt. 

Der kan endvidere suppleres med en ordning, hvor en udvalgt kommune 

fungerer som backup, der træder til ved forhøjet kaldsmængde. Medarbej-

derne er organisatorisk forankret i deres lokale kommune. Med henblik på at 
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sikre en effektiv styring, bør det daglige ledelsesansvar for allokerede res-

sourcer dog placeres hos den daglige ledelse af kontaktcenteret. 

Modellen bygger på netværk og videreudvikling af eksisterende 

kontaktcentre. Resultatet vil være en struktur med lokale kontaktcentre i 

kommunerne, som er overbygget med virtuelle samarbejder fx i en regional 

struktur. 

6.2. Forudsætninger 

Nedenfor er fremhævet de forudsætninger, som vurderes at være vigtigst at 

etablere for at kontaktcentermodellen kan fungere ordentligt. 

 Med henblik på at professionalisere kontaktcenteret bør den daglige le-
delse have ansvar for og bemyndigelse til at overvåge og optimere kon-
taktcenterets performance og kultur og følge op på samspillet med hjem-
kommunerne. Herunder bør der sikres en udviklingskapacitet i form af 
projektressourcer. 

 En fall-back-procedure skal sikre, at kontaktcenteret kan fungere, hvis 
der er teknologiske nedbrud og vanskeligheder. Fall-back-proceduren 
skal tage højde for, at medarbejderne sidder fysisk isoleret og skal kunne 
iværksætte en løsning på egen hånd. 

 Ved anvendelse af en back-up-kommune, som skal træde til ved forhøjet 
henvendelsesmængde, skal der udarbejdes en procedure herfor. Ansva-
ret for at aktivere back-up skal ligge hos den daglige ledelse. 

 Kontaktcenteret får en vigtig opgave med visitering, så unødige henven-
delser til hjemkommunerne undgås. Det skal sikres, at kontaktcenteret 
korrekt afdækker borgernes behov, afklarer alle relevante henvendelser 
og om nødvendigt videreformidler til den korrekte enhed i kommunen. 

 Der skal tages stilling til, hvordan henvendelser skal videreformidles fra 
kontaktcenteret til hjemkommunerne. Med henblik på at sikre en god ser-
viceoplevelse for borgerne bør der henvises til specifikke afdelinger, åb-
ningstider med mere, så borgeren ikke oplever kontaktcenteret som et 
forsinkende led. 

 Der er behov for en grundig beskrivelse af arbejdsgange og dokumenta-
tion af viden i videnløsning eller på hjemmesider, så medarbejderne er 
klædt på til at svare på spørgsmål på tværs af kommuner. 

6.3. Evaluering af modellen i forhold 
til designkriterierne 

Nedenfor er modellen vurderet i forhold til hvert designkriterium. I vurderin-

gerne er taget udgangspunkt i vurdering af en struktur med en virtuel fælles-

kommunal model, da kommunerne i projektet generelt set har givet udtryk 

for, at den virtuelle model forventes at være første skridt i at etablere samar-

bejder.  
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Etableres i stedet fysiske fælleskommunale kontaktcentre, fx i en regional 

struktur vil det særligt have en negativ betydning for parametrene omkring 

understøttelse af nødvendig betjening af borgere med behov fort hjælp ift. det 

offentlige, kanalmikset i forhold til borgernes behov for lokal tilstedeværelse, 

samt kriterierne omkring lokal bæredygtighed. 

Omvendt vil fysiske fælleskommunale kontaktcentre særligt have en positiv 

betydning for understøttelse af en servicekultur, effektivitet samt kriterierne 

under pejlemærket om understøttelse af forretningsudvikling. 

Pejlemærke Designkriterium Evaluering 

Kontaktcentre skal sikre, at bor-
gerne i stigende grad bliver digi-
tale. 

Understøttelse af digitalisering ++++ 

Understøttelse af nødvendig betjening af borgere med 
behov for hjælp ift. det offentlige 

+++ 

Kanalmiks i forhold til borgerbehov +++ 

Tilgængelighed +++ 

Kontaktcentre skal etableres 
med sigte på at fastholde lokal 
bæredygtighed, både fagligt og 
økonomisk. 

Lokal bæredygtighed +++ 

Attraktiv arbejdsplads +++ 

Kontaktcentre skal indeholde 
kompetencer, der sikrer en hel-
hedsorienteret borgerservice. 

Faglig kvalitet og helhedsorientering ++ 

Understøttelse af servicekultur +++ 

Ensartethed på tværs af kommuner ++ 

Kontaktcentre skal etableres, så 
der sikres et hensigtsmæssigt 
opgavesplit og kontakt mellem 
fronten og back office. 

Samspil med back office i kommunerne + 

Volumen i forhold til kapacitetsudnyttelse +++ 

Effektivitet – besparelser i opgaveløsningen ++ 

Kontaktcentre skal være skaler-
bare. 

Skalerbarhed – udvikling og afvikling ++ 

Politisk råderum (diversitet) ++ 

Kontaktcentre skal understøtte 
forretningsudvikling af den kom-
munale administration. 

Indtagelse af nye opgaver, herunder statslige ++ 

Løbende udviklingskapacitet ++ 

Incitament i forhold til optimering i kommunerne ++ 

 

Understøttelse af digitalisering 

Modellen bygger på en lokal forankring af kontaktcentermedarbejderne, 

hvorved et samspil mellem den personlige kanal og kontaktcenteret under-

støttes, idet medarbejderne kan indgå i begge kanaler. Samtidig kan der 

opnås en høj volumen gennem de relativt set mange kommuner, som indgår 

i modellen, hvormed der kan tilbydes hjælp til selvbetjening, når borgerne har 

brug for det. En højere volumen giver samtidig basis for at investere i værktø-

jer og kompetenceudvikling og opnå læring omkring faktorer, der understøtter 

digitalisering af borgerne. Digitalisering af borgerne kan derigennem fremmes 

gennem medbetjening i borgerservice og hjælp til selvbetjening på telefon. 

 ++++  ++++ 
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Understøttelse af nødvendig betjening af borgere med be-
hov for hjælp ift. det offentlige 

Samspil mellem kontaktcenter og den personlige kanal giver mulighed for at 

udnytte ressourcer på tværs af kanalerne, så omkostningerne forbundet med 

at have medarbejdere til rådighed til personlig betjening mindskes. Der kan 

endvidere opnås læring gennem mødet med borgerne, som kan bruges i 

forhold til at flytte henvendelser fra gruppen til billigere kanaler. 

Kanalmiks i forhold til borgerbehov 

Det virtuelle samarbejde giver mulighed for at opnå en højere volumen, hvil-

ket giver grundlag for at tilbyde forskellige kanaler efter borgernes behov, 

herunder flere og mere avancerede digitale løsninger, samt kanaler med 

mindre volumen som fx chat og sociale medier. Samtidig opretholdes den 

lokale tilstedeværelse, så der kan opnås et samspil mellem kontaktcenteret 

og den personlige kanal og dermed dække hele kanalmikset. 

Tilgængelighed 

Fælles kontaktcentre giver som udgangspunkt højere volumen og dermed 

større grundlag for en udvidet åbningstid og en udvidet bemanding, som 

giver robusthed over for at holde ventetid og svartid nede.  

En virtuel driftsmodel gør det endvidere vanskeligere for medarbejderne at 

bevare overblikket over køen og for ledere at foretage justeringer i beman-

ding i forhold til henvendelsesmængde. Dermed giver modellen ringere for-

udsætninger for at reagere på forlænget ventetid. 

Lokal bæredygtighed 

Modellen gør det muligt at fastholde medarbejdere lokalt og understøtte en 

lokal volumen. Hermed kan der opnås ressourceudnyttelse på tværs af 

kommunen, blandt andet i forhold til personlige henvendelser. Endvidere kan 

kompetencer fastholdes og udvikles lokalt, og kommunen bevarer et økono-

misk grundlag for at skabe effektivitet og flytte henvendelser til billigere kana-

ler.  

For kommuner, som vælger at købe sig til servicen, vil der dog ikke være 

mulighed for at udnytte ressourcer på tværs. For disse kommuner er der 

risiko for, at den faglige og økonomiske bæredygtighed svækkes. Hvis bred-

den i ydelser bevares i kommunen, men volumen og antallet af ressourcer 

nedbringes, kan der blive udfordringer med at bevare den nødvendige viden 

og faglighed til at varetage opgaverne. Hertil kan det blive svært at realisere 

besparelser, hvormed omkostningerne i forhold til volumen for det tilbagevæ-

rende bliver højere.  

Attraktiv arbejdsplads 

På grund af fysisk adskillelse af medarbejderne og en manglende entydig 

ledelse kan der blive udfordringer med at skabe en attraktiv arbejdsplads i 
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form af kollegaskab, faglighed, nærværende ledelse og mulighed for at del-

tage aktivt i udviklingen i kontaktcenteret. 

Omvendt giver den virtuelle struktur mulighed for at medarbejderne kan blive 

siddende i kommunen samt i højere grad have vekslende arbejdsopgaver, da 

bemanding af telefoner går på skift i en vagtplan. 

Faglig kvalitet og helhedsorientering 

Modellen giver nærhed til det faglige bagland og fastholdelse af borgerser-

vicemedarbejdere, hvilket understøtter en faglighed og evne til at give en 

helhedsorienteret service og vejledning. Hertil kan der opretholdes en viden 

om lokal praksis og lokale forhold. Udfordringen er imidlertid, at medarbej-

derne bemander kontaktcenteret på skift, hvilket betyder at der kan gå lang 

tid imellem vagter. Dermed vil det være sværere at opbygge kompetencer til 

at give borgere fra andre kommuner en komplet helhedsorienteret service. 

Understøttelse af servicekultur 

Der vil være muligt at opbygge en stærk servicekultur i modellen, både gen-

nem en dedikeret ledelse, opstilling af fælles mål for opgaveløsningen samt 

mulighederne for fælles kompetenceudvikling. Udvikling af servicekulturen 

kræver dog udvikling af ledelsesformer, som fungerer på tværs af afstande 

og med en fysisk fragmenteret organisation med skiftende medarbejdere. 

Dette kan til dels kompenseres ved at gennemføre fælles kompetenceudvik-

ling, lade medarbejderne besøge hinanden osv., men relativt vurderet i for-

hold til mulighederne i et fysisk kontaktcenter, står den virtuelle model svage-

re i forhold til at sikre en stærk, fælles servicekultur.. 

Ensartethed på tværs af kommuner 

Tilgængelighed og serviceniveau vil blive ensartet på tværs af kommunerne 

inden for regionen, men på tværs af regioner kan der være tale om forskelli-

ge serviceoplevelser. Modellen vil således medvirke til en større ensartethed 

for de kommuner, som er omfattet af det regionale kontaktcentersamarbejde. 

Modellen lægger dog stadig op til regionale modeller hvor der kan være for-

skellige tilgange, opgavesplit, kompetencer med videre, hvorfor borgerne 

ikke vil opleve ensartethed på tværs af kommuner. 

Endvidere kan den fysisk adskillelse, medarbejdere med forskellig baggrund 

samt forskellige ledere gøre det vanskeligt at opnå ensartede kompetencer 

mellem medarbejderne og en ensartet betjening af borgerne. Der er derfor 

risiko for at borgerne oplever udsving i serviceniveauet fra gang til gang. 

Samspil med back office i kommunerne 

I regionale samarbejder er der mange interessenter i forhold til løbende op-

følgning på samspillet mellem kontaktcenteret og fagområderne. Det vil gøre 

det komplekst at gennemføre justeringer. Der er også stor kompleksitet i 

forhold til at opretholde viden om organisering i kommunerne, og det vil kræ-
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ve vedligeholdelse at opretholde kontaktoplysninger på konkrete afdelinger i 

kommunerne. Det kan dermed være sværere for medarbejderne at henvise til 

rette enhed, og viderestilling i dybden vil formentlig være uegnet. 

Volumen i forhold til kapacitetsudnyttelse 

Eksisterende erfaringer har vist en begrænset mængde af henvendelser 

vedrørende hjælp til selvbetjening. Dermed kan der være risiko for, at model-

len ikke kan opnå en høj volumen. Samarbejde giver imidlertid muligheder for 

at udnytte ressourcer på tværs, så der samlet set kan ske en tilpasning af 

kapaciteten til volumen. Endvidere kan der eventuelt suppleres med lokale 

opgaver. 

Effektivitet – besparelser i opgaveløsningen 

Anvendelse af de samme ressourcer på tværs af kommunerne og investering 

i fælles it-løsninger giver mulighed for besparelser. Det forventes dog at blive 

en udfordring at opnå en lav pris per henvendelse på grund af risiko for be-

grænset volumen og udfordringer med ensartethed mellem medarbejderne. 

Endvidere skal der fortsat opretholdes ressourcer til at varetage øvrige hen-

vendelser i kommunerne, hvilket betyder at der kan være udfordringer med at 

udmønte besparelserne i kommunerne. 

Skalerbarhed – udvikling og afvikling 

Modellen giver fleksibilitet ved at udnytte ressourcer på tværs af kommuner-

ne. Hermed kan modellen tilpasses både stigning og nedgang i volumen. 

Forskelle i it-systemer samt adskillelse af medarbejderne fysisk, organisato-

risk og ledelsesmæssigt giver dog kompleksitet i forhold til at håndtere en 

dybde ud over informationshenvendelser.  

Politisk råderum (diversitet) 

Modellen giver et vist råderum for diversitet mellem kommunerne, idet hver 

kommune kan tilrettelægge telefonbetjening/kontaktcenterydelser ud over det 

virtuelle samarbejde i overensstemmelse med lokale prioriteter og ambitio-

ner. Opgaverne i det virtuelle samarbejde kan imidlertid ikke gøres til gen-

stand for frit politisk råderum i den enkelte kommune 

Indtagelse af nye opgaver, herunder statslige 

Flere medarbejdere i de virtuelle modeller giver større kapacitet i forhold til at 

indtage nye opgaver, idet alle medarbejdere ikke nødvendigvis skal dække 

hele opgaveporteføljen. En højere volumen vil samtidig gøre det muligt hurti-

gere at opbygge viden og rutine inden for nye områder.  

På grund af medarbejdernes adskillelse, forskelle i kompetencer, perioder 

mellem vagter osv. kan det dog tage længere tid at opnå læring og opbygge 

rutine i forhold til nye opgaver.  
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Løbende udviklingskapacitet 

Hvis der kan opnås en tilstrækkelig volumen, vil der være et økonomisk 

grundlag for at etablere en fælles udviklingskapacitet i form af projektres-

sourcer og måling og opfølgning på performance. På grund af manglende 

nærhed til ledere og medarbejderne kan det dog være vanskeligere for en 

fælles udviklingsenhed at skabe forandringer. Løbende udvikling vil derfor 

kræve en stærk ledelsesinvolvering i kommunerne omfattet af samarbejdet. 

Incitament i forhold til optimering i kommunerne 

Medarbejderne bevarer en nærhed til øvrige enheder i kommunen og har 

mulighed for at indgå i både kontaktcenter og den personlige kanal, hvilket 

kan give læring på tværs af kanaler. Imidlertid giver modellen kompleksitet, 

idet der indgår mange kommuner i et samarbejde og medarbejderne i kon-

taktcenteret er skiftende. Derfor vil erfaringsopsamlingen om årsager til fejl 

og opnåelse af et grundlag for optimering kunne tage længere tid, da det på 

tværs af en mere spredt medarbejdergruppe kan være vanskeligere at se 

uhensigtsmæssige mønstre. 
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