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Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 

Bilag 6.3.  

Projektbeskrivelse 

Standardisering af kommunale afgørelser på det speci-
aliserede socialområde 

1. Formål og baggrund 
 

1.1. Baggrund 

Med økonomiaftalen for 2019 blev det aftalt at igangsætte et arbejde for at 

styrke nøgletal for kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Arbejdet blev 

genbekræftet med Økonomiaftalen for 2020. Regeringen og KL er enige om, 

at danmarkskortene i den nuværende udformning giver et for unuanceret bil-

lede af kvaliteten i sagsbehandlingen. Som en del af arbejdet i regi af økono-

miaftalen har Ankestyrelsen gennemført en undersøgelse af de kommunale 

afgørelser på det specialiserede voksen socialområde, og konklusionen er, at 

der er stor variation i kommunernes forståelse af afgørelser i borgernes sager.  

 

Der er samtidig stor varians ift. registreringen af afgørelser alt efter hvilken it-

fagsystemsleverandør man som kommune har. Konsekvensen er, at bor-

gerne oplever, at den kommunale sagsbehandling og registrering af lovmed-

holdeligheden er forskellig på tværs af kommunerne, og afhænger af valget af 

it-fagsystemsleverandør. Ydermere betyder det, at borgerrettede afgørelser 

ikke retvisende kan dokumenteres i de lokale it-fagsystemer, og det bliver der-

ved afhængigt af kultur og arbejdsgange, hvornår borger informeres om de 

kommunale afgørelser der træffes, samt hvornår juridiske beslutninger doku-

menteres som en decideret afgørelse med klageadgang. 

 

Der er med projektet om registrering af afgørelser i kommunerne, i regi af 

økonomiaftalen, udformet en faglig vejledning til kommunale sagsbehandlere, 

der definerer en afgørelse på tværs af servicelovens paragraffer med afsæt i  

forvaltningslovens afgørelsesbegreb1. Det er med baggrund i denne fællesof-

fentlige definition2 at projektet vil tage sit udspring. 

1.2. Formål og projektide 

Formålet med projektet om kommunale afgørelser på det specialiserede vok-

sen og børne socialområde (herefter benævnt socialområdet), er udviklingen 

af digital understøttelse af den kommunale sagsbehandling, i form af en fæl-

leskommunal standard for hvorledes man i et sagsforløb får dokumenteret ju-

ridisk gældende afgørelser på socialområdet – med afsæt i den fællesoffent-

lige defintion på en sagsafgørelse. 

 

1 https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltnings-

ret/afgoerelsesbegrebet/ 

2 https://ast.dk/publikationer/vejledning-om-afgorelsesbegrebet  

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/afgoerelsesbegrebet/
https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/afgoerelsesbegrebet/
https://ast.dk/publikationer/vejledning-om-afgorelsesbegrebet
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En standardisering af afgørelsesbegrebet på tværs af kommunerne skal ses 

som værende en grundinvestering i kommunernes EOJ-systemer på social-

området. Ved en ensartet definition på og teknisk implementering af afgørel-

sesbegrebet vil kommunerne kunne indfri potentialer ved eksempeltvist auto-

matiserede arbejdsgange ifm. fremsendelse af breve til borgere og større in-

tegration til borger.dk, sundhed.dk og andre fællesoffentlige løsninger m.v. 

For kommunerne vil en standardisering af afgørelsesbegrebet yderligere 

være med til at skabe ensartethed på tværs af kommuner og faggrupper, og 

derved skabe forudsætningen for større ensretning ift. borgers retssikkerhed 

på tværs af kommuner og fagligheder. Dette betyder, at kommunerne i højere 

grad end i dag også ville kunne vidensdele og erfaringsudveksle ift. hvordan 

borger informeres om afgørelser, samt hvornår. 

Implementering af standarden ligger efter projektets afslutning, hvorfor det 

ikke indgår som leverance. I stedet udarbejdes et roadmap, der beskriver for-

udsætningerne for kommunal implementering.  

1.3. Gevinster 

Gevinsterne ved at standardisere og strukturere de kommunale afgørelser i 

den enkelte kommune og på tværs af kommuner er: 

• At skabe bedre viden om kommunale afgørelser på det sociale område, 

herunder typerne af kommunale afgørelser. 

• At understøtte retssikkerheden for udsatte og handicappede borgere, 

ved at skabe øget transparens omkring de kommunale afgørelser for 

børn og voksne. 

• At understøtte kommunerne i på sigt at kunne udnytte den fælleskom-

munale standard til eks. automatiseret udsendelse af breve til borgere 

og læring ift. kommunale afgørelser. 

• At understøtte udstillingen af kommunal data på ex borgerblikket, sund-

hed.dk mv, da projektet arbejder indenfor principperne i den fælleskom-

munale rammearkitektur. 

• At kommunal afgørelsesdata på sigt kan deles sikkert og relevant på 

tværs af kommuner og myndigheder. 

 

1.4. Resultatmål 

• Et fælles og struktureret sprog om kommunale afgørelser på de speciali-

serede socialområde. Det skal danne grundlag for bedre samarbejde, 

mere koordination og større retssikkerhed omkring borgerrettede kom-

munale afgørelser. 

• At understøtte udviklingen af en fælles datamodel for kommunale afgø-

relser på det specialiserede socialområde. En fælles datamodel vil 

skabe forudsætningen for en bedre faglig standardiseret viden om eks. 

antal og typer af kommunale aførelser på tværs af landets kommuner.  

• Bedre forudsætning for den faglige- og styringsmæssige dialog om kom-

munale afgørelser i kommunen og delingen af fælles viden på tværs af 

kommuner 
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2. Leverancer og succeskriterier 

2.1. Modnings- og analysefasen 

Okt. 2021 – Mar. 2022 

Leverancer 

• Afdækning og analyse af afgørelsespunkter i kommunernes myndighedssagsbehand-

ling på børneområdet med særligt fokus på dokumentation vha. ICS-metoden (Inte-

grated Chrildren’s System) og IT-fagsystemet DUBU. 

 

• Afdækning og analyse af afgørelsespunkter i kommunernes myndighedssagsbehand-

ling på voksenområdet med særligt fokus på dokumentation vha. VUM-metoden (Vok-

senUdredningsMetoden) og områdets IT-fagsystemsleverandører. 

 

• Afdækning af samspillet mellem et fælleskommunalt afgørelsesbegreb med den fæl-

leskommunale rammearkitektur og de fælleskommunale støttesystemer. 

Succeskriterier 

• At afdækningen bidrager med viden om, hvordan KL bedst kan understøtte kommu-

nernes fortsatte dokumentation af kommunale afgørelser på hhv. børne og voksne so-

cialområde. 

• At afdækningen tydeliggør sammenhængen mellem faglig vejledning og teknisk un-

derstøttelse på socialområdet. 

• At der foreligger en afdækning af it-systemerne på området. 

• At der er bred opbakning i kommunerne og hos relevante interessenter til leveran-

cerne, og at disse er operationaliserbare i forhold til gennemførelses- og implemente-

ringsfasen. 

 

2.2. Gennemførelses- og implementeringsfasen 

Apr. 2022 - Sep. 2022. 

Leverancer 

• Udvikling af et fælleskommunalt og klassificeret sprog for kommunale afgørelser, og 

dets varianter, på det specialiserede børneområde og det voksne handicap- og udsat-

teområde. 

 

• Udvikling af en fælleskommunal data- og informationsmodel vedr. kommunale afgørel-

ser, der kan indarbejdes på det specialiserede børne og voksenområde uafhængigt af 

kommunalt it-fagsystem. 

 

• Udarbejdelse af beslutningsoplæg på, hvordan implementering i kommuner og it-sy-

stemer kan se ud. 

Succeskriterier 
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• At den udviklede model vurderes hensigtmæssig i både et praktisk og it-teknisk per-

spektiv 

• At projektets leverancer har sammenhæng til den fælleskommunale rammearkitektur 

og de kommunale støttesystemer 

• At beslutningsoplægget for implementeringen forholder sig til realiseringen af en fæl-

leskommunal model for afgørelser 

 

3. Budget 

 

Aktivitet/år 

Million kroner 

2021 2022 2023 2024 2025 I alt 

Lønmidler 0,4 0,4    0,8 

Øvrige omkost-

ninger 

0,4 0,35    0,75 

I alt 0,8 0,75    1,55 

 

4. Tidshorisont 

Modning- og analaysefasen løber fra 4. kvartal 2021 til og med 1 kvartal 

2022. Gennemførsel- og implementeringsfasen løber fra 2. kvartal 2022 til 

og med 3. kvartal 2022. 

Aktivitet/år 2021 2022 

  Q4 Q1 Q2 Q3 

Modnings- og analysefasen         

Gennemførsel- og implementeringsfasen         

 

5. Risikovurdering af projektet 

Projektets primære formål er at tilvejebringe et fælles, struktureret og klassi-

ficeret sprog om kommunale afgørelser, herunder at sammenkoble den af-

gørelsesrettede dokumentation der foregår på socialområdet. De største ri-

sici forbundet med projektet er: 

1. Kommunerne vil ikke investere i teknisk og organisatorisk implemen-

tering af den nye datastandard for afgørelser 

2. Manglende kommunal investeringsvillighed vil kraftigt mindske IT-

fagsystemsleverandørernes incitament til at udvikle en teknisk un-

derstøttelse af den nye datastandard for kommunale afgørelser 

3. At der ikke er opbakning på tværs af de offentlige parter til den nye 

datastandard for kommunale afgørelser på socialområdet. 

4. Den nye datastandard for kommunale afgørelser er ikke i tilstrække-

lig grad kompatibel med den fælleskommunale rammearkitektur eller 

de fælleskommunale støttesystemer. 



Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 5 af 5 

 

6. Interessentvurdering 

Projektets primære interessenter omfatter:  

• Kommuner 

• Social- og Ældreministeriet, herunder Socialstyrelsen 

• Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand 

• Regionale og private sociale tilbud 

 

7. Organisering 

Projektet forankres som et projekt i KL, i tæt relation til projektet Fælles Faglig 

Begreber, der udføres i tæt samarbejde med kommunerne. Der nedsættes en 

intern KL arbejdsgruppe. 

Derudover er hensigten at nedsætte en tværoffentlig følgegruppe bestående 

af repræsentanter fra relevante offentlige parter. Her tænkes det at invitere 

Ankestyrelsen, Ombudsmanden og Social- & ældreministeriet ind. 

Projektet er fomelt forankret i styregruppen for delprogram 5 i Kommunernes 

Digitaliseringsprogram; Bedre velfærd og styring med data, og behandles lø-

bende heri. 


