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INDLEDNING 

De fælleskommunale mål for borgerbetjeningen bygger på, at kommunerne i de kommende år fortsat 
leverer god service til borgerne. Kommunikationen med borgerne skal dog i højere grad være digital, 
hvor det er hensigtsmæssigt. I mange tilfælde er personligt fremmøde eller et telefonopkald den bedste 
måde at være i dialog med borgeren på. I langt de fleste tilfælde foretrækker borgerne dog at sende en 
ansøgning eller finde den relevante information på nettet. Kommunerne arbejder målrettet for at stille 
det bedste mix af servicetilbud til rådighed for borgerne. 
 
Karakteren af servicen ændrer sig i takt med, at udviklingen i samfundet stiller nye krav til kommunens 
service. Danskerne er i stigende grad online og forventer at kommunikere digitalt med den offentlige 
sektor. Samtidig har trafikken på nettet fra mobile enheder med høj fart overhalet de bærbare- og 
stationære computere.  Udviklingen stiller krav til kommunerne, men giver også mulighed for at levere 
en bedre, mere tidssvarende og effektiv service. I 2. kvartal 2014 bliver den længe ventede mobile 
NemID lanceret. Kommunerne er i arbejdstøjet for at sikre, at deres digitale løsninger også bliver 
tilgængelige for borgerne på farten, hvor det giver mening. Det er fx mere relevant, at borgeren via en 
smartphone kan booke en badmintonbane end at skrive sit barn op til en daginstitution.   
 
Denne rapport viser de overordnede resultater fra ’de fælleskommunale tælleuger’ (projektet KOMHEN 
2.0). 83 kommuner registrerede i efteråret 2013 alle ind- og udgående henvendelser på minimum de 
samme 45 opgaveområder, som denne rapport omhandler. En række af diagrammerne er dog 
udarbejdet udelukkende for opgaveområderne i bølge 1 og 2, mens der andre steder også er inkluderet 
data for en række yderligere, administrative opgaveområder. 
 
Kommunernes strategiske mål 
I 2015 skal 80 % af alle ansøgninger og anmeldelser til kommunerne ske via selvbetjening. Det gælder 
for de opgaver, der bliver omfattet af bølgeplanen for obligatorisk selvbetjening. For at sætte skub i den 
digitale udvikling bliver der i perioden 2012-2015 indført fire bølger af lovgivning. Det betyder, at 
borgerne skal benytte selvbetjening for en række udvalgte opgaveområder, hvis de er i stand til det. 
Kommunerne skal samtidig sikre brugervenlige selvbetjeningsløsninger og stå klar til at hjælpe de 
borgere, der har brug for det.  
 
Den 1. december 2012 trådte den første bølge lovgivning i kraft. Samme dato i 2013 trådte den anden 
bølge i kraft. I december måned 2014 og 2015 skal de IT-parate danskere surfe med på yderligere to 
bølger af opgaver. Læs mere på http://www.kl.dk/obligatoriskselvbetjening, hvor du kan se hvilke 
opgaveområder, der indgår i hver enkelt bølge. Bølge 4, der træder i kraft i 2015, er ved at blive afklaret. 
 
De økonomiske aftaler om obligatorisk selvbetjening omhandler effektiviseringspotentialet for 
borgerens aflevering af data til kommunen, men ikke i alle tilfælde hele den efterfølgende 
sagsbehandling. Der kan dermed være et yderligere lokalt effektviseringspotentiale i at optimere de 
bagvedliggende arbejdsgange, når ansøgningen bliver afleveret digitalt. KOMHEN-tallene er 
interessante i den sammenhæng, da tallene også giver en pejling af, hvor gode kommunerne er til at 
skabe sammenhæng mellem selvbetjeningen og de systemer, hvor administationen behandler sagerne.  
 
Færre henvendelser hvor der gives information 
Kommunerne håndterer også rigtig mange henvendelser, hvor borgerne modtager information om en 
ydelse eller hjælp til at bruge selvbetjening på nettet. Det er målet, at antallet af 
informationshenvendelser skal halveres på de dyre kanaler på de serviceområder, der er omfattet af 
obligatorisk selvbetjening. I stedet skal borgerne i stigende grad selv finde den relevante information på 
kommunens hjemmeside og borger.dk eller ringe til kommunen. Der forventes en nedgang i antallet af 
henvendelser for denne type på henvendelseskanalerne: 
 

 Personligt fremmøde 
 E-mail 

http://www.kl.dk/obligatoriskselvbetjening
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 Papirpost 
 
Læs mere på http://www.kl.dk/obligatoriskselvbetjening. 

 
Ikke alle borgere er trygge ved selvbetjening 
Der vil være en gruppe borgere, som ikke er trygge ved at færdes på internettet og har andre grunde til 
at få dispensation til at kunne aflevere ansøgninger og anmeldelser på traditionel vis. Disse borgere kan 
stadig få hjælp som hidtil ved at møde op i kommunens Borgerservicecenter.  
 
Kommunerne arbejder målrettet med at sikre, at alle borgerne, uanset forudsætninger, oplever en god 
service, når de har brug for kommunal service. Siden 2009 er der uddannet mere end 7.000 digitale 
ambassadører i kommunerne, der står klar til at hjælpe borgerne i gang på nettet. Derudover leverer 
kommunerne i stigende grad personlig service til borgerne udenfor normal åbningstid. En lang række 
kommuner samarbejder fx om at drive hotlines på hverdagsaftener og i weekenderne, hvor borgerne 
kan få hjælp til selvbetjening og svar på generelle spørgsmål om den kommunale service. 
 
Denne rapport giver en status på kommunernes arbejde 
KL har bearbejdet data, der blev indsamlet i kommunerne fra den 21. oktober til den 10. november 
2013. I rapporten finder du bl.a. en status for:  

 Bølgeplanen for obligatorisk selvbetjening 
 Henvendelser hvor der bliver givet information til borgerne 
 Henvendelser hvor kommunerne giver information om en igangværende sag 
 De mest anvendte henvendelseskanaler 
 Hvilke typer af henvendelser, kommunerne håndterer 
 I hvor høj grad borgerne anvender kommunernes hjemmesider 
 I hvor høj grad kommunerne afslutter henvendelserne i første ombæring 
 Hvordan kommunerne håndterer de udgående forsendelser 
 I hvor høj grad kommunerne håndterer blanketter manuelt 

 
Du finder information om kommunernes henvendelser, projektet KOMHEN 2.0 og metoden bag 
projektet på www.kl.dk/komhen. For yderligere spørgsmål til projektet og denne rapport kan du 
kontakte projektleder Jacob Poulsby Andersen (e-mail: jas@kl.dk og tlf.: 40 33 70 04). 
 

 
  

http://www.kl.dk/obligatoriskselvbetjening
http://www.kl.dk/komhen
mailto:jas@kl.dk
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FORDELING PÅ HENVENDELSESTYPER 

Hvad handler det om? 
Kommunerne håndterer flere forskellige 
typer af henvendelser. I KOMHEN 2.0 
opererer kommunerne med seks forskellige 
henvendelsestyper: 

 Oprettelse ny sag 
 Ændring status på eksisterende sag 
 Information om en eksisterende sag  
 Råd/vejledning 
 Hjælp til selvbetjening 
 Fejlhenvendelse (forkert myndighed) 

 
Hvorfor er det interessant? 
Kommunerne arbejder forskelligt med at 
forbedre deres servicetilbud til borgerne på 
hver enkelt henvendelsestype:  
 
For transaktionshenvendelser (oprettelse af 
ny sag + ændring af status på eksisterende 
sag) udbyder kommunerne i stigende grad 
selvbetjening på nettet. For disse 
henvendelser er målsætningen, at 80 % i 
2015 sker via selvbetjening på de 
opgaveområder, som er omfattet af 
bølgeplanen for obligatorisk selvbetjening. 
 
Når der skal give information om en 
eksisterende sag, arbejder kommunerne på 
at give adgang til sagerne online eller ved at 
optimere servicen per telefon. 
 
Kommunerne arbejder på højtryk med at 
forbedre de generelle råd og vejledning, der 

optræder på de lokale hjemmesider og 
borger.dk. Frontpersonalet bliver uddannet til 
at kunne give hjælp til selvbetjening ved 
personligt fremmøde i 
Borgerservice/biblioteker og via telefonen. De 
fleste kommuner afholder løbende, sammen 
fx ældreorganisationer, arrangementer for 
borgerne, hvor de kan få hjælp til 
selvbetjening. 
 
Fejlhenvendelser er henvendelser, der skulle 
have været rettet en anden myndighed. Dem 
nedbringer de offentlige myndigheder i 
fællesskab ved fx at angive tydelige 
kontaktoplysninger og ansvarsområder på 
tværs af de lokale hjemmesider og borger.dk. 
 
Hvad viser tallene? 
Mere end halvdelen af de indgående 
henvendelser i kommunen handler om 
oprettelse af en ny sag. Hertil kommer 13 % 
transaktioner, hvor der sker en ændring i en 
igangværende sag. Det er for disse 
henvendelser, at kommunerne udvikler 
digitale løsninger med henblik på, at flere 
borgere kan løse deres henvendelse via nettet. 
 
Andelen af henvendelser hvor borgerne 
modtager hjælp til selvbetjening er fordoblet 
siden 2011. Mere end en halv mio. borgere 
modtog i 2013 hjælp til at bruge en 
selvbetjeningsløsning. 

 

 
Figur 1: De indgående henvendelsers fordeling på henvendelsestyper for kanalerne personligt fremmøde, telefon, e-mail, papirpost, selvbetjening, 
Digital Post, chat og sms. Besøg på hjemmeside er ikke medtaget. 

 

  

Fordeling på henvendelsestyper 2011-2013 Efterår 2011 Forår 2012 Efterår 2012 Forår 2013 Efterår 2013

Oprettelse ny sag 41% 45% 45% 53% 53%

Information om eksisterende sag 29% 29% 29% 21% 20%

Ændring status, eksisterende sag 16% 14% 13% 12% 13%

Råd/vejledning 11% 10% 11% 11% 11%

Hjælp til selvbetjening 1% 1% 2% 2% 2%

Fejlhenvendelse 1% 1% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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STATUS PÅ BØLGE 1 – OBLIGATORISK SELVBETJENING 

Hvad handler det om? 
Den 1. december 2012 trådte lovgivning om 
obligatorisk selvbetjening i kraft for bølge 1-
opgaverne. Det betyder, at borgerne skal 
benytte sig af selvbetjening, hvis de er i stand 
til det. Det gælder for opgaverne: 
 

Opgave Målsætning 

Anmeld flytning 90 % 

Bestilling gult sundhedskort 90 % 

Bestilling EU-sygesikringskort 80 % 

Indskrivning i skole 95 % 

Opskrivning til daginstitution 95 % 

Opskrivning fritidshjem og SFO 95 % 

 
Selvbetjeningsgraden bliver udregnet på 
baggrund af ’transaktionshenvendelserne’, 
som er oprettelse af nye sager og ændringer af 
status på en eksisterende sager. 
 
Hvorfor er det interessant? 
Målsætningen for kommunerne er, at 80 % af 
ansøgninger og anmeldelser på opgaverne i 
bølgeplanen sker via selvbetjening i 2015. Det 
skal bl.a. ske ved, at kommunerne anskaffer 
sig brugervenlige selvbetjeningsløsninger og 
uddanner medarbejderne til at kunne hjælpe 
borgerne med at bruge løsningerne. De 
borgere som ikke er i stand til at bruge 

selvbetjening, kan blive fritaget og fortsat få 
hjælp ved at møde op i kommunens 
Borgerservice.  
 
KL og Regeringen har estimeret et provenu på 
cirka 0,6 mia. kroner per år, når bølgeplanen 
er fuldt indfaset i 2015. Denne gevinst indgår i 
moderniseringsaftalen og skal skabe råderum 
i de kommunale budgetter.  
 
Hvad viser tallene? 
Der er sket en markant stigning i borgernes 
anvendelse af selvbetjening på opgaverne i 
bølge 1.  
 
Dog bliver kun 37 % af de gule sundhedskort 
bestilt online. Det skyldes bl.a., at borgerne i 
højere grad end forventet møder op for at få 
et nyt kort gratis, hvis det gamle er gået i 
stykker. Derudover møder borgerne op 
personligt, hvis de har tabt deres pung og 
alligevel skal bestille et nyt kørekort. 
Kommunerne har fokus på at øge andelen af 
selvbetjening på denne opgave.  
 
På http://scorecard.digst.dk kan du se, hvilke 
fem kommuner der har den højeste 
selvbetjeningsgrad for hver enkelt opgave. 

 

 
Figur 2: Andelen af selvbetjening er beregnet på baggrund af transaktionshenvendelserne på kanalerne personligt fremmøde, telefon, e-mail, 
papirpost, Digital Post og selvbetjening. Skoleindskrivning er kun beregnet for efterår 2011 og efterår 2013. 

  

http://scorecard.digst.dk/
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STATUS PÅ BØLGE 2 – OBLIGATORISK SELVBETJENING 

Hvad handler det om? 
Den 1. december 2013 trådte lovgivning om 
obligatorisk selvbetjening i kraft for bølge 2. 
Det betyder, at borgerne skal benytte sig af 
selvbetjening, hvis de er i stand til det. Det 
gælder for opgaverne: 
 

Opgave Målsætning 

Anmeld udrejse 90 % 

Ansøgning om navne- og 
adressebeskyttelse 

90 % 

Valg af læge 80 % 

Anmeldelse af rotter 80 % 

Ansøgning om økonomisk 
friplads 

95 % 

Ansøgning om lån til betaling 
af ejendomsskatter  

70 % 

Kørekort (kioskløsning i 
Borgerservice) 

80 % 

Pas (kioskløsning i 
Borgerservice) 

80 % 

Ansøgning om 
begravelseshjælp 

70 % 

Ansøgning om kropsbårne 
hjælpemidler 

70 % 

Anmeldelse af vielse 90 % 

Udlån og udleje af lokaler og 
ejendomme 

95 % 

 
Hvorfor er det interessant? 
Data er indsamlet umiddelbart inden, 
lovgivning om obligatorisk selvbetjening for 

bølge 2 trådte i kraft. Kommunerne har i løbet 
af 2013 investeret massivt i 
selvbetjeningsløsninger og uddannet 
medarbejderne til at kunne vejlede borgerne.  
 
Beregningerne for bølge 2 viser, fra hvilket 
niveau kommunerne skal realisere de 
forventede mål sat op for de enkelte opgaver. 
Der forventes en markant stigning i 
anvendelsen af selvbetjening efter den 1. 
december 2013. 
 
Hvad viser tallene? 
Flere af opgaveområderne i bølge 2 var i høj 
grad digitaliserede, inden lovgivningen trådte 
i kraft. Udlån/udleje af lokaler og ejendomme 
har stor volumen, især i de store kommuner, 
hvor Københavns Kommune trækker 
landsgennemsnittet markant op med en 
selvbetjeningsgrad på 95 %. 
 
Både duplikatkørekort- og pasområderne er 
specielle i den forstand, at borgerne fortsat 
skal møde op i borgerservicecenteret, når de 
skal ansøge. Dette er nødvendigt, da der på de 
to opgaveområder stilles høje krav til 
identifikation af borgeren.  

 

 
Figur 3: Andelen af selvbetjening er beregnet på baggrund af transaktionshenvendelserne på kanalerne personligt fremmøde, telefon, e-mail, 
papirpost, Digital Post og selvbetjening.  
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NÅR KOMMUNER YDER HJÆLP TIL SELVBETJENING 

Hvad handler det om? 
Ikke alle borgere er trygge ved at benytte 
selvbetjening på nettet. En del borgere har 
mulighed for at blive undtaget, men mange 
har blot brug for hjælp til at komme i gang 
eller videre. Kommunerne har uddannet mere 
end 7.000 digitale ambassadører, der står klar 
til at hjælpe, enten når borgerne møder op, 
ringer eller fanger kommunen via chat. 
 
En række kommuner har taget hjælpen med 
selvbetjening et skridt videre. Kommunerne i 
Region Midtjylland, Region Syddanmark og 
seks kommuner på Sjælland tilbyder hjælp 
udenfor normal åbningstid via telefonhotlines. 
 
Hvorfor er det interessant? 
Kommunerne skal organisere deres hjælp til 
borgerne, så de yder mest mulig hjælp for 
færrest mulige ressourcer. Hjælp til at bruge 
selvbetjening er en investering i, at borgerne 
næste gang i højere grad er selvhjulpne. Der 
forventes en stigende volumen i starten for 
denne type henvendelser, som over tid flader 
ud i takt med, at borgerne i stigende grad 
bliver digitale. 
 
Den mest effektive måde at hjælpe borgerne 
på er typisk over telefonen. Denne type dialog 
er oftest kortere end et personligt fremmøde 
af borgeren. Samtidig er der i dag gode 
muligheder for, at den kommunale 
medarbejder kan se de enkelt trin i den 
indberetning, som borgeren er i gang med. 
Det er i mange tilfælde også muligt for 

medarbejderen at følge med på borgerens 
skærm. 
 
Kommunerne bør anvende viden om, på 
hvilke opgaveområder borgerne hyppigst har 
brug for hjælp til at organisere hjælpen og 
prioritere den kompetenceudvikling af 
medarbejderne, der er nødvendig for at kunne 
løfte den opgave, der finder sted lokalt. 
 
Hvad viser tallene? 
Diagrammerne nedenfor er beregnet på 
baggrund af opgaverne i bølge 1 og 2 for 
obligatorisk selvbetjening.  
 
Kommunerne yder primært hjælp til 
selvbetjening via telefonen. To ud af tre 
henvendelser for denne type sker telefonisk, 
mens 32 % bliver hjulpet, når de møder fysisk 
op i Borgerservice. En mindre del af 
henvendelserne sker via chat. 
 
Antallet af transaktioner på hver enkelt 
opgave afgør i høj grad, hvor ofte borgerne 
har brug for hjælp til selvbetjening. Flytning 
er den opgave, hvor borgerne hyppigst 
kontakter kommunen. 
 
I 2013 hjalp kommunerne cirka 1,2 mio. 
gange borgere og virksomheder med at bruge 
en selvbetjeningsløsning på nettet. Det er 
mere end en fordobling siden 2011. Det 
gælder for 68 af de primære administrative 
opgaveområder i kommunerne.  

 

           
Figur 1: Fordelingen på henvendelseskanaler beregnet ud fra 
henvendelsestypen ’hjælp til selvbetjening’, opgaver i bølge 1+2. 

  

1%

32%

67%

Hjælp til selvbetjening - Kanaler

Chat

Personligt fremmøde

Telefon indgående

Opgaveområde Fordeling

Flytning 28,4%

Optagelse i dagtilbud 12,3%

Sundhedskort (gult) 11,4%

Udlån/udleje af lokaler og ejendomme 10,8%

Økonomisk friplads 8,2%

Skoleindskrivning/optagelse 6,1%

EU-sygesikringskort (blåt) 5,0%

Valg af læge og sygesikringsgruppe 4,8%

Hjælpemidler (herunder kropsbårne) 6,2%

Øvrige opgaver 6,8%

Total 100,0%
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INFORMATION OM STATUS PÅ SAGER 

Hvad handler det om? 
Når en sag er startet op, kan borgeren 
henvende sig for at få en status på sagen. Det 
kan være information om, hvornår 
kommunen giver lyd fra sig, hvilket nummer 
borgerens barn ligger på en venteliste til en 
daginstitution, eller at borgeren i fx et brev er 
blevet bedt om at rette henvendelse. 
 
Denne type henvendelser befinder sig midt 
imellem transaktioner og informationer og 
finder vej til kommunerne næsten 10 mio. 
gange hvert år på de primære administrative 
opgaveområder.  
 
Hvorfor er det interessant? 
Den store volumen for denne 
henvendelsestype gør det interessant for 
kommunerne at optimere den måde, 
henvendelserne bliver håndteret på. Jo 
hurtigere en borger kan komme i kontakt med 
en person, der kan hjælpe, jo bedre service 
oplever borgeren, og jo billigere er 
henvendelsen for kommunen. 
 
Det handler i høj grad om organisering, 
medarbejderkompetencer og IT-
understøttelse. Kommunerne bør organisere 
sig, så frontmedarbejderne kender til så 
mange sagsområder som muligt på et 
overordnet niveau – hvor det giver mening. 
Eventuelt med understøttelse af en 
videnstøtteløsning. 
 

En stor del af denne type henvendelser sker, 
fordi kommunerne ikke er gode nok til at 
informere og forventningsafstemme, når de 
starter en sag op og sender information ud til 
borgerne. Det gælder om fx altid at oplyse 
borgerne om, hvornår de hører fra 
kommunen næste gang i en sag, hvornår en 
ydelse bliver udbetalt, at en e-mail er 
modtaget (autosvar), og at borgeren kan 
benytte en selvbetjeningsløsning til at se 
ventelisten til en daginstitution. 
 
Hvad viser tallene? 
Borgerne ringer i høj grad til kommunen, når 
de skal have information om en eksisterende 
sag. Det er i sig selv en effektiv måde at 
kommunikere på for kommunen, men en stor 
del af denne type henvendelser kunne typisk 
være undgået, hvis borgeren allerede havde 
fået informationen på forkant fra kommunen. 
 
Der er også mange borgere, der sender e-
mails. Det er problematisk, da henvendelserne 
drejer sig om en sag og ofte indeholder CPR-
numre. Samtidig er e-mail-korrespondancer 
om igangværende sager normalt 
omkostningstunge for kommunen, da én e-
mail ofte udløser flere. 
 
Der sker flest henvendelser af denne type på 
kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. I 
den anden ende af listen finder vi de ’lette’ 
opgaver som sygesikring, CPR-opgaver og 
skoleindskrivning.

 

  
Figur 4: De indgående henvendelsers fordeling på 
henvendelseskanaler for henvendelsestypen ’information om 
eksisterende sag’, beregnet ud fra kanalerne e-mail, personligt 
fremmøde og telefon. 

  

22%

17%61%

Information en igangværende sag

E-mail indgående

Personligt fremmøde

Telefon indgående

Opgaveområde Fordeling

Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp) 24,8%

Sygedagpenge 15,9%

Hjælpemidler (herunder kropsbårne) 11,8%

Optagelse i dagtilbud 5,4%

Personligt tillæg og helbredstillæg 4,6%

Flytning 4,4%

Enkeltydelse 4,0%

Administrationsaftaler 3,6%

Tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling 3,0%

Øvrige opgaver 22,5%

Total 100,0%
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INFORMATIONSHENVENDELSER TIL KOMMUNEN 

Hvad handler det om? 
Når borgerne modtager generelle råd og 
vejledning fra kommunen, der ikke knytter sig 
til en specifik sag, er der tale om en 
’informationshenvendelse’. Det kan være 
oplysning om åbningstider, hvad det koster at 
få lavet et nyt pas, eller hvornår der næste 
gang afholdes informationsmøder for nye 
borgere i kommunen. 
 
Disse spørgsmål kunne borgerne groft sagt 
have læst sig frem til på kommunens 
hjemmeside eller borger.dk.  
 
Hvorfor er det interessant? 
Udover at optimere de lokale hjemmesider 
arbejder kommunerne strategisk med give 
frontpersonalet så stor generel viden om de 
opgaveområder i kommunen, hvor der 
kommer flest henvendelser. Jo flere 
spørgsmål, der kan besvares i 
hovedomstillingen eller ved skranken, jo mere 
ro får specialisterne groft sagt til at håndtere 
de tungere henvendelser og konkret 
sagsbehandling. 
 
Flere kommuner arbejder også med at 
håndtere de ’lette’ henvendelser om generelle 
råd og vejledning på tværs af kommunerne. 
Kommunerne i Region Midtjylland og Region 
Syddanmark har etableret fælles hotlines, 
hvor borgerne kan få information om services, 
der er de samme på tværs af 
kommunegrænserne. 
 
Hvad viser tallene? 
Mere end tre ud af fire informationer bliver 
givet til borgerne ved besøg på kommunens 
hjemmeside. Her er der tale om besøg på 

undersider, der specifikt handler om de 
administrative opgaveområder. KOMHEN-
undersøgelsen viser dog ikke, hvor mange der 
finder, hvad de leder efter. Det er umuligt at 
have information om alt på hjemmesiden. Der 
er dog indikationer på, at mange borgere 
kigger forgæves og efterfølgende ringer til 
kommunen. Data fra en række kommuner 
viser, at cirka halvdelen af borgerne, der 
ringede eller mødte op, først havde forsøgt at 
finde svaret på nettet.  
 

 
 
Når borgerne ikke klikker sig ind på 
hjemmesiden, er telefonen den mest anvendte 
kanal. Næsten hver tredje borger møder op 
personligt. Der bliver stadig sendt en 
betydelig mængde e-mails til kommunerne. 
 
Tallene for informationshenvendelser er 
opgjort uden data for anvendelsen af 
borger.dk. Her kan borgerne også finde fakta 
om kommunerne og deres opgaveområder. 

 

 
Figur 5: De indgående henvendelsers fordeling på henvendelsestyper for kanalerne personligt fremmøde, telefon, e-mail, papirpost, 
selvbetjening, Digital Post, chat og sms.  

Opgaveområde Fordeling

Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp) 14%

Sygedagpenge 9%

Optagelse i dagtilbud 7%

Enkeltydelse 7%

Hjælpemidler (herunder kropsbårne) 7%

Pas 6%

Kørekort 6%

Flytning 5%

Sundhedskort (gult) 4%

Personligt tillæg og helbredstillæg 4%

Andre opgaver 31%

Total 100%

Henvendelseskanal Fordeling Fordeling uden web

Chat 0% 0%

Digital Post 0% 0%

E-mail 2% 7%

Personligt fremmøde 7% 30%

Selvbetjening 0% 1%

Telefon 15% 62%

Kommunens hjemmeside 76% -

Total 100% 100%
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BESØG PÅ KOMMUNERNES HJEMMESIDER 

Hvad handler det om? 
På kommunernes hjemmeside får borgere og 
virksomhederne information om de services 
og ydelser, som kommunerne tilbyder. Her er 
også henvisninger til andre offentlige 
myndigheder og links til 
selvbetjeningsløsninger, hvor borgerne kan 
indsende ansøgninger og anmeldelser.  
 
Alle kommuner har en primær hjemmeside og 
en række subsites til fx institutioner. 
Derudover samarbejder kommunerne med 
borger.dk, og flere kommuner bruger 
indholdet fra borger.dk på deres egne 
hjemmeside - den såkaldte ’tekstimport’. 
 
 
Hvorfor er det interessant? 
Kommunens hjemmeside giver information til 
borgere og virksomheder, uden at 
medarbejderne i kommunen skal bruge 
arbejdstid på det. Når hjemmesiden først er 
etableret, er hvert besøg ’gratis’ – i den 
forstand, at jo flere brugere der finder de 
oplysninger, de har brug for, jo billigere bliver 
omkostningen per informationshenvendelse 
på hjemmesiden.  
 
Hjemmesiden afværge, eller ’deflecte’, 
henvendelser til andre kanaler. En 
brugervenlig hjemmeside med letforståelige 
tekster løser i mange tilfælde brugerens 
problem. Det erstatter et telefonopkald, et 
besøg i Borgerservice eller en e-mail til 
kommunen, som kræver manuelle ressourcer 

at håndtere. Kommunernes hjemmesider og 
borger.dk er derfor en vigtig spiller i 
målsætningen om, at antallet af 
informationshenvendelser til kommunerne 
over tid skal falde med 50 % på de dyre 
kanaler. En brugervenlig hjemmeside er god 
og fleksibel service til borgerne, også udenfor 
kommunens åbningstid, og bør bidrage til en 
mere effektiv kommunikation med borgerne. 
 
Hvad viser tallene? 
I 2013 havde kommunerne samlet set mere 
end 15 mio. besøg på de undersider, der 
handler om kommunens administrative 
kerneopgaver, fx sygesikring, kontanthjælp, 
pas/kørekort og dagtilbud. Hertil kommer alle 
besøgene på de andre undersider, 
institutionshjemmesider og besøg fra brugere, 
der blot hurtigt orienterer sig på forsiden. Det 
samlede tal er ikke opgjort i KOMHEN-
projektet. 
 
Mest populære er undersiderne om 
affaldshåndtering, parkering og dagtilbud 
 
Kommunerne har selv mulighed for at trække 
statistikker over de mest besøgte undersider. 
De bør benytte sig af denne viden til at 
prioritere webarbejdet og fjerne overflødigt 
indhold. Denne øvelse gør sig især gældende i 
kommunernes arbejde med at optimere deres 
hjemmesider til mobile platforme. 
 
Få inspiration på www.kl.dk/web.  

 
 

 
Figur 6: Fordelingen af besøg på kommunerne på de 45 opgaveområder. Dataindsamlingen er primært via scripts installeret på mere end 50 
kommunale websites. Hver underside er opmærket på opgaveområder. Registreringerne er eksklusiv besøg fra kommunens eget domæne.  

# Opgaveområde Andel besøg # Opgaveområde Andel besøg

1 Affald fra virksomheder 7,3% 11 Optagelse i skolefritidsordning (SFO) 2,0%

2 Affald fra husholdninger 6,8% 12 Boligtilbud 1,9%

3 Betalingsparkering 5,8% 13 Anmeldelse om byggearbejde 1,8%

4 Optagelse i dagtilbud 4,6% 14 Byggetilladelse 1,7%

5 Veje og trafik 3,4% 15 EU-sygesikringskort (blåt) 1,6%

6 Flytning 3,0% 16 Vielse/partnerskab 1,6%

7 Pas 2,6% 17 Sundhedskort (gult) 1,5%

8 Økonomisk friplads 2,2% 18 Boligydelse 1,5%

9 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp) 2,2% 19 Optagelse i fritidshjem 1,4%

10 Skoleindskrivning/optagelse 2,1% 20 Private pasningsordninger 1,4%

http://www.kl.dk/web
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AFSLUTNING AF HENVENDELSERNE 

Hvad handler det om? 
Kommunerne bør arbejde for at håndtere 
borgerens ærinde i første ombæring, når det 
giver mening. En høj grad af ’straksafslutning’ 
af henvendelserne sikrer en god oplevet 
service for borgeren og er samtidig, over en 
bred kam, den mest effektive måde at 
håndtere henvendelser på for kommunen. Det 
handler dog primært om at sikre en 
helhedsorienteret service til borgeren, og der 
kan være situationer, hvor straksafslutning 
ikke er hensigtsmæssig. 
 
Hvorfor er det interessant? 
Andelen af straksafslutninger er et udtryk for, 
i hvor høj grad henvendelser bliver afsluttet, 
når de er nået frem til den rette medarbejder 
– i stedet for, populært sagt, at blive lagt til 
bunke. Der kan ske flere viderestillinger, 
inden henvendelsen er registreret. Andelen af 
straksafslutning er således IKKE et udtryk for, 
hvordan kommunen afslutter henvendelsen 
hos den person, borgeren møder i fx et 
callcenter/kontaktcenter eller i fronten i 
Borgerservice. 
 
Hver gang en henvendelse bliver stillet videre 
til en anden medarbejder, uanset 
henvendelseskanal, betyder det typisk; 
 

 Ventetid for borgeren/virksomheden 
 Tabt viden i kommunen om den 

konkrete henvendelse 

 Øget risiko for fejl i den efterfølgende 
sagsbehandling 

 Mindre tilfredshed hos borgeren i 
mødet med kommunen 

 
Andelen af straksafsluttede henvendelser 
siger derfor noget om, hvorvidt kommunen 
har organiseret håndteringen af 
henvendelserne hensigtsmæssigt, og om 
medarbejderne i tilstrækkelig grad er 
kompetente og har den fornødne adgang til 
informationer til at kunne hjælpe borgeren 
med sit anliggende med det samme. 
 
Hvad viser tallene? 
Jo mere sagsspecifikke henvendelserne er, i jo 
mindre grad afslutter medarbejderne dem i 
første ombæring. Mere end 9 ud af 10 
henvendelser, hvor der bliver givet generel 
information til borgerne, bliver 
straksafsluttet. Hjælp til selvbetjening topper 
med 95 %. 
 
I gennemsnit straksafslutter kommunerne 72 
% af henvendelserne. Der er stor forskel på de 
enkelte opgaver. I toppen ligger henvendelser 
på personskat, barselsdagpenge og EU-
sygesikring. I den anden ende ligger de mere 
komplekse opgaver som merudgifter, tabt 
arbejdsfortjeneste, byggesager, hjælpemidler 
og begravelseshjælp. Her bliver cirka 
halvdelen af henvendelserne løst i første 
ombæring på tværs af alle henvendelsestyper. 
 
 

 

  
Figur 7: Straksafslutning fordelt på henvendelsestyper, beregnet ud fra 
indgående telefonopkald og personligt fremmøde. 
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SKAT - person 98%

Barselsdagpenge 97%

EU-sygesikringskort (blåt) 96%

Sundhedskort (gult) 94%
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Børnetilskud 92%

Børne- og ungeydelse 91%

Pas 90%

Valg af læge/sygesikringsgruppe 90%
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DIGITALISERING AF DE UDGÅENDE FORSENDELSER 

Hvad handler det om? 
Hvert år sender kommunerne millioner af 
forsendelser til borgere og virksomheder. 
Kommunerne arbejder målrettet for at sende 
disse forsendelser digitalt. 
 
Forsendelserne kan ske via flere kanaler: 

 Papirpost 
 E-mail 
 Digital Post på borger.dk 
 Fjernprint 

 
En stor del af især KMD’s systemer i 
kommunerne er sat op til at sende de 
automatiserede breve (de såkaldte 
’masseforsendelser’) til Digital Post eller en 
printcentralt (fjernprint), hvor brevene 
kuverteres. Fremgangmåden afhænger af, om 
modtageren er tilmeldt Digital Post. 
 
Det samme sker typisk, når sagsbehandlerne i 
kommunerne sender et brev 
(enkeltforsendelse). Hvor de tidligere 
printede de fleste breve ud og kuverterede 
dem manuelt, så printer de i dag brevet til en 
’output manager’, der automatisk tjekker om 
modtageren er tilmeldt Digital Post. Hvis ikke, 
så bliver brevet afsendt på papir via en 
printcentral. 
 
Den 1. november 2013 blev det obligatorisk 
for virksomheder at kunne modtage breve fra 
den offentlige sektor via Digital Post. Den 1. 
november 2014 bliver det obligatorisk for 
borgerne. 
 

Hvorfor er det interessant? 
Målsætningen er, at kommunerne i 2015 
sender 80 % af de udgående forsendelser 
digitalt, hvilket vil spare kommunerne for 
cirka 0,5 mia. kroner per år. 
 
Fordelen ved at sende forsendelserne digitalt 
frem for på papir er, at det er billigere. Det 
gælder også for Digital Post på borger.dk. Her 
er kommunikationen med borgere og 
virksomheder endvidere krypteret, og 
kommunerne er i højere grad sikre på, at en 
forsendelse er kommet frem til modtageren. 
 
Hvad viser tallene? 
Kommunerne har øget andelen af 
forsendelser til Digital Post fra 47 % til 62 % 
de seneste to år. Hertil kommer en stigning i 
andelen af forsendelser med output 
managers, der kan ende som både Digital Post 
og automatiseret papirpost. Andelen af 
forsendelser med papirpost er faldet støt 
henover perioden. 
 
Andelen af afsendte e-mails er uændret. Der 
kan være tilfælde, hvor det er 
hensigtsmæssigt at sende en e-mail i stedet 
for Digital Post. Det er en gratis kanal, der kan 
være god til at føre en ’let’ dialog med borgere 
og virksomheder. Kommunerne arbejder dog 
generelt for at flytte så stor andel som muligt 
over på Digital Post, da kommunikationen er 
krypteret, og modtageren har identificeret sig 
selv. 
 

 

 
Figur 8: De udgående forsendelser fordelt på forsendelseskanaler. Det har ikke været muligt at fremskaffe fyldestgørende data for kanalen 
’fjernprint’, hvorfor den er udeladt af tabellen. 

  

Fordeling på forsendelsestyper Efterår 2011 Forår 2012 Efterår 2012 Forår 2013 Efterår 2013

Digital Post 47% 47% 48% 56% 62%

E-mail 10% 10% 10% 8% 10%

Output manager 1% 2% 4% 5% 6%

Papirpost 42% 41% 38% 31% 22%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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HÅNDTERING AF BLANKETTER I KOMMUNERNE 

Hvad handler det om? 
Den offentlige sektor har ry for at håndtere en 
stor mængde blanketter. En blanket er et 
dokument – i analog eller digital form – hvor 
indholdet er struktureret på baggrund af en 
skabelon. Blanketter standardiserer de 
informationer, der bliver afleveret til 
kommunen. Spørgsmålet er så, hvor gode 
kommunerne er til, populært sagt, ’at sætte 
strøm til oplysningerne’. 
 
Medarbejderne scanner en papirblanket til 
journalisering og indtaster oplysningerne 
(data) manuelt i fagsystemerne.  Stort set alle 
kommuner lægger dog også blanketter ud i 
digital form, men det er de færreste, som får 
informationerne i de udfyldte felter til at ryge 
direkte ind i fagsystemer og dermed 
optimerer processen. Oplysningerne indtastes 
fortsat manuelt. 
 
Alle kommunerne har selvbetjenings-
løsninger, hvor blanketten groft sagt bliver 
udstillet for borgeren i et brugervenligt 
indberetningsforløb, og hvor de udfyldte data 
er integreret til et fagsystem. Det gælder 
eksempelvis for bølge 1-opgaverne: Bestilling 
af gule sundhedskort, bestilling af blå EU-
sygesikringskort, indskrivning til skole og 
opskrivning til daginstitution. 
 
Hvorfor er det interessant? 
Blanketter er i KOMHEN-metoden defineret 
som indberetninger, hvor kommunens 
medarbejdere manuelt skal indtaste data, når 
den er modtaget fra borgerne. Andelen af 
blanketter er derfor en pejling af, i hvor høj 

grad kommunen har optimeret 
indberetningen af oplysninger fra borgerne. 
 
Hvad viser tallene? 
Kommunerne håndterede i 2013 mere end 11 
mio. blanketter manuelt. De blev indgivet af 
borgerne på de administrative 
opgaveområder ved ansøgning eller 
anmeldelse af en sag. Der er et stort potentiale 
for kommunerne i at digitalisere 
indberetningerne fra borgerne og lade 
informationerne ryge direkte ind i 
fagsystemerne til videre behandling.  
 
Der er forskel på, hvor stort potentialet er på 
de enkelte kanaler, hvilket er illustreret i 
tabellen nedenfor. Tre ud af fire indgående 
breve, hvor borgeren skal ansøge eller 
anmelde en sag, indeholder en blanket. Mere 
end hver tredje blanket kommer ind med 
denne henvendelseskanal. Der er også et stort 
potentiale i at flytte blanketter afleveret 
personligt over på en digital 
selvbetjeningsløsning, hvor data bliver sendt 
direkte ind i et fagsystem.  
 
Tallene viser også, at når borgerne anvender 
selvbetjening, indtaster medarbejderne i 28 % 
af tilfældene de samme oplysninger igen til et 
andet system. Det gør de mere end 3 mio. 
gange årligt. Kommunerne bør på de 
opgaveområder med størst volumen af 
transaktioner sikre selvbetjeningsløsnings-
løsninger med fuld integration til ESDH- og 
fagsystemer, hvor journalisering og 
dataindlæsning sker automatisk.  
 

 

 
Figur 9: Følger der en blanket med henvendelsen? Fordeling af henvendelser (transaktioner) med og uden blanket, opgjort per 
henvendelseskanal. Derudover er fordeling af indgående blanketter angivet på henvendelseskanaler (kolonne 2). 

  

Fordeling blanketter 
på kanaler Ja Nej

Digital Post 2% 68% 32%

E-mail 7% 48% 52%

Papirpost 34% 76% 24%

Personligt fremmøde 27% 70% 31%

Selvbetjening 30% 28% 72%

Total 100% 45% 55%
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SØRG FOR AT HØSTE NÅR DU SÅR 

Denne rapport viser, at kommunerne i høj grad lykkedes med at digitalisere kommunikationen med 
borgerne. Ansøgninger og anmeldelser bliver i stigende grad sendt til kommunen via 
selvbetjeningsløsninger, og de udgående forsendelser sker i mindre grad på papir. Og når borgerne 
har brug for information, klikker de sig i høj grad ind på kommunernes hjemmesider, og hvis de har 
brug for personlig kontakt, sker det i høj grad per telefon. Telefonen er en meget rationel kanal for 
kommunerne at være i kontakt med borgeren via, da der kan føres en dialog indenfor samme 
henvendelse, og omkostningen ved et telefonopkald er lavere end fx et personligt fremmøde eller e-
mail. 
 
Henvendelsesmønstrene i den kommunale sektor ændrer sig, og det giver mulighed for at skabe en 
mere effektiv forretning lokalt i kommunerne. Det kræver dog, at kommunerne har fokus på at 
realisere de potentielle gevinster ved at foretage ændringer i arbejdsgangene og organisering – og 
tilpasse budgetterne over tid. 
 
En opgørelse viser, at hovedparten af de offentlige organisationer enten ikke anvender eller kun 
anvender et minimum af gevinstrealiseringsmetoder. Dog med en stigende tendens: 
 

 
Figur 10: Anvendelse af gevinstrealisering i offentlige organisationer (bearbejdet fra Rambøll: It i Praksis ® 2013) 

 
Få inspiration til gevinstrealisering 
KL har samlet en række gode erfaringer, metoder, vejledninger, værktøjer til gevinstrealisering og 
flere cases fra kommuner, der har høstet gevinster gennem arbejdet med digitalisering. På 
www.kl.dk/gevinstrealisering finder du inspiration til det lokale arbejde med: 
 

 Digitaliseringsstrategi 
 Business Case og gevinsttyper 
 Gevinsttræ 
 Gevinstrealiseringsplanen 
 Projektporteføljestyring 

 Mål og opfølgning 
 Roller, ansvar og opgaver 
 Kanalstrategi 
 Arbejdsgangsanalyse 
 Tidsmålinger 

 
Kommunerne har derudover mulighed for løbende at udveksle erfaringer om gevinstrealisering på 
Dialogportalen, ligesom der ligger en række gode eksempler på konkrete tiltag for at optimere 
servicen på www.kl.dk/kommunaleeksempler.   
 
I KOMHEN-projektets Rapportbank (www.rapportbanken.dk) kan kommunerne se, hvordan deres 
henvendelsesmønstre ligger i forhold til landsgennemsnittet – helt ned på opgaveniveau. Hver 
kommune har en mindst én KOMHEN-ansvarlig, der har adgang til Rapportbanken.  

  

http://www.kl.dk/gevinstrealisering
http://www.kl.dk/kommunaleeksempler
http://www.rapportbanken.dk/
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DATAGRUNDLAGET FOR RAPPORTEN 

Datagrundlaget er en kombination af manuelle registreringer og data udtrukket fra centralt hold. 
Kommunerne gennemfører hvert år dataindsamling to gange, i foråret og efteråret – de såkaldte 
’tælleuger’. Her tæller medarbejderne på minimum de samme 45 opgaveområder alle ind- og 
udgående henvendelser ved hjælp af et online registreringsværktøj (TraceTool). Disse henvendelser 
er suppleret med data for selvbetjening og ’masseforsendelser’ til Digital Post, som er udtrukket via 
henholdsvis Borger.dk og eBoks A/S. En udførlig beskrivelse af fremgangsmåden i KOMHEN 2.0 
findes på www.kl.dk/komhen. 
 
Ved behandling af data anvender KL en metode, som er identisk med den metode, som blev anvendt 
ved udarbejdelsen af den fællesoffentlige business case for digital service i 2012. Det er via en række 
regler sikret, at der ikke optræder data i beregningsgrundlaget for opgaver, hvor mindre end fem 
kommuner har gennemført en fuldstændig dataindsamling. 
 
Flere steder i rapporten er der angivet et volumental for antallet af henvendelser per år. Her er 
datagrundlaget ekstrapoleret fra tælleugerne til et helt år på baggrund af sæsonudsving for hver 
enkelt opgave. Ekstrapoleringen er således bedste bud ud fra de data, som er til rådighed. KL 
vurderer, at ekstrapoleringen giver et retvisende billede af antallet af henvendelser per år. 
 
Data for selvbetjening 
Ved beregning af selvbetjeningsgrader er der anvendt data fra borger.dk. Der er stillet krav til 
leverandører af selvbetjeningsløsninger til den offentlige sektor om, at der skal installeres et 
’tællerscript’ i løsningerne, der sender statistik om anvendelsen af en løsning til en database på 
borger.dk (se statistik.borger.dk).  
 
Hvor der er konstateret problemer med installationen af tællerscriptet, er data indhentet ved direkte 
udtræk fra leverandørerne. KL opfordrer alle myndigheder og leverandører af 
selvbetjeningsløsninger til at sikre, at tællerscripts er installeret korrekt ud fra gældende 
forretningslogik. Læs mere om installation af tællerscriptet på 
http://digitaliser.dk/resource/2552401. 
 
 

  

http://www.kl.dk/komhen
http://digitaliser.dk/resource/2552401
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BILAG 1: OPGAVER MEDTAGET I DENNE RAPPORT 

 

Kontekst KLE Opgavens navn

Bølge 1 17.13.10 Optagelse i skolefritidsordning (SFO)

Bølge 1 17.20.01 Skoleindskrivning/optagelse

Bølge 1 23.05.10 Flytning

Bølge 1 28.09.40 Optagelse i dagtilbud, plads i anden kommune og opsigelse

Bølge 1 29.03.04 Sundhedskort (gult)

Bølge 1 29.03.99 EU-sygesikringskort (blåt)

Bølge 2 09.13.00 Skadedyrsbekæmpelse 

Bølge 2 18.15.12 Udlån, offentlige faciliteter (folkeoplysningsloven)

Bølge 2 23.01.00 Vielse/partnerskab 

Bølge 2 23.05.05 Navne- og adressebeskyttelse

Bølge 2 23.05.12 Indrejse/udrejse

Bølge 2 23.09.02 Pas

Bølge 2 23.09.04 Kørekort

Bølge 2 25.02.09 Lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Bølge 2 27.60.00 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. 

Bølge 2 27.60.04 Kropsbårne hjælpemidler

Bølge 2 28.09.44 Tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling

Bølge 2 29.03.12 Valg af læge og sygesikringsgruppe

Bølge 2 32.42.08 Begravelseshjælp

Bølge 2 82.16.00 Udlån/udleje af lokaler og ejendomme 

Bølge 4 (i spil) 32.03.12 Personligt tillæg og helbredstillæg

Bølge 4 (i spil) 32.21.00 Enkeltydelse

Bølge 4 (i spil) 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, starthjælp mv.)

Bølge 4 (i spil) 32.30.04 Sygedagpenge

Bølge 4 (i spil) - tilføjet 02.00.20 Ejendomsregistrering (BBR)

Bølge 4 (i spil) - tilføjet 27.45.00 Boligtilbud, ældre og personer med handicap 

Bølge 4 (i spil) - tilføjet 32.18.04 Merudgiftsydelse, børn med nedsat funktionsevne

Bølge 4 (i spil) - tilføjet 32.18.08 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Bølge 4 (i spil) - tilføjet 32.18.12 Tabt arbejdsfortjeneste m.v., forsørgelse af børn

SKAT 25.10.00 SKAT - person

Udbetaling Danmark 27.37.04 Administrationsaftaler

Udbetaling Danmark 32.03.04 Folkepension

Udbetaling Danmark 32.03.08 Opsat pension

Udbetaling Danmark 32.03.10 Varmetillæg

Udbetaling Danmark 32.03.14 Bistandstillæg og plejetillæg

Udbetaling Danmark 32.03.16 Førtidspension

Udbetaling Danmark 32.03.20 Invaliditetsydelse

Udbetaling Danmark 32.06.04 Boligydelse

Udbetaling Danmark 32.06.08 Boligsikring, ikke førtidspensionister

Udbetaling Danmark 32.06.12 Boligsikring, førtidspensionister

Udbetaling Danmark 32.09.00 Børnetilskud 

Udbetaling Danmark 32.12.00 Børne- og ungeydelse 

Udbetaling Danmark 32.15.00 Underholdsbidrag (børne/ægtefælle/uddannelse)

Udbetaling Danmark 32.30.08 Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark 32.30.12 Dagpenge ved alvorligt syge børn


