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Intelligent automatisering viser vejen til
besparelser i kommunerne
En klar digital strategi sikrer fundament for intelligent automatisering
En entydig ramme for kommunens digitale strategi sikrer, at målsætningen og fundamentet for at anvende og skabe
værdi gennem både øget digitalisering og tilfredsstillelse af borgernes efterspørgsel efter digitale ydelser, opnås.
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Digitale
Indsigter

Formål og
ambitioner
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dynamikker og værditilbud

Borgerbehov, -krav og
-ønsker

Teknologisk mulighedsrum

Digital
modenhed

2

Digitale
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Strategisk roadmap
Digitale tilbud

Nye krav

Digitalt fundament

“Digital kerne”
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Digital
strategi
og nye krav

“Digitalt mindset
og kompetencer”

“Personificeret
borgeroplevelse”
“Personificeret
borgeroplevelse”

Ambition
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“Automatiseret
hverdag”

Temaer

Principper

Initiativer

Borgeroplevelse
Processer
Data
Teknologi

Sikkerhed

Strategien sætter nye krav til procesog systemlandskab samt datastyring.
Disse skal forstås, håndteres og indgå i
implementeringsplanen.

Kompetencer

”Bølge 1”
Investeringer

Finansielle mål

Leverancesetup

Effektivitet
“Skalerbar styring”

Portefølje- og målstyring

Leverancemodel

Økosystem og partnerskaber

Formål og proces

Faser

Realisering af besparelser igennem automatisering af relevante processer med de rette teknologier
EY har udviklet en model til at vurdere, udvælge og prioritere de processer, der vil have størst gavn af de teknologiske
muligheder inden for intelligent automatisering.
1. Vurdering af muligheder
Mulige teknologier

2. Prioritering og design…

Mulige processer

…af processer

…af teknologier

3. Detaljeret business case
BC for
hver enkelt proces

Vejledende tidsforbrug
1-2 uger

Vejledende tidsforbrug
2-3 uger

Vejledende tidsforbrug
2-3 uger

Hvilke muligheder har man med Intelligent
Automatisering, og på hvilke processer kan
det bedst anvendes?

Hvilke processer skal prioriteres, hvilke
teknologier inden for IA optimerer disse
processer, og hvordan designes de?

Hvordan ser den detaljerede plan ud
for implementeringen af IA-teknologier,
hvordan opererer de færdige processer, og
hvad er gevinsten?

Anmodning fra
borger

Sagsbehandling

Eksempel på proces for udbetaling af sygedagpenge i kommunerne

Tilgang

BC for
hver enkelt
teknologi

Workshop-baseret tilgang igennem alle stadier
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Udbetaling

Data driver beslutningerne i fremtidens
kommunale forvaltning
EY’s Trusted AI Framework
Business and Governance
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Transparent

Modelling

Resilient

Outcome
Analysis
Explainable

Politikker, processer, teknologi,
snitflader og kompetencer
• Den rette organisation til
forvaltning, analyse og forståelse af
data er afgørende
• Entydige processer og teknologi,
der bringer data til live er centrale
komponenter
• Sikret af beslutningsprocesser, der
balancerer forvaltningsprioriteter.
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Forretningsbaserede hypoteser
skaber læring
• Hypoteser defineret af forretningen
bringer fokus på den rigtige data
• Modellering af data analyseres for
anvendelse i forvaltningen
• Løbende overvågning sikrer kvalitet
til beslutningsunderstøttelsen.

Tillid til data, modeller og fortolkning
• Borgernes tillid er en forudsætning
for datadrevne beslutninger
• Identificer bias, når den opstår
• Sikre stabile modeller, der er
repræsentative
• Overvåg, at modellernes præcision
er balanceret mod konsekvenserne
ved evt. fejl.
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Used cases

Trafikstyring og planlægning

Kombination af sensorer og machine learning
bruges til at finde flaskehalse og modeller til
trafikstyring

Tidlig indsats i sagsbehandlingen

Data på tværs af institutioner sikrer tidligere
identificering – f.eks. misrøgt af børn eller andre
sociale problemer

Øget medarbejdertilfredshed

Data om sygdom, fratrædelser,
kompetenceudvikling og løn giver et bedre
beslutningsgrundlag for lederen og øget tilfredshed
hos medarbejderne

SoMe data omsat til viden

Tekstanalyser på data fra sociale medier
identificerer udfordringer om fx infrastruktur,
ventetider, kvalitet af services og behov for
områdefornyelser

Digital feedback sikrer data på ældreplejen, der kan
identificere problemer tidligt i forløbet

Databaseret prioritering i skolen

Analyser af data om elev- og lærersammensætning, karakterer, fravær, demografi etc.
viser udfordringer om indlæring og trivsel
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Dialogen skal højnes fra at handle om en
enkelt teknologi eller platform. Fortællingen
involverer det nye sæt af værktøjer, der
understøtter denne nye epoke, hvor
menneskets ændrede adfærd understøttes af
‘big data’ og samarbejdsplatforme, der driver
nytænkning

Hurtigere indsats i ældreplejen

Cloud
Storage
Devices
Compute

Enablers
Platforms
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Emotional |
Speech/video
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Communication, sharing patterns
Data protection, privacy expectations
Design, UX standards
Human-in-the-loop

D es

Værktøjskassen indeholder
tre sammenstillede domæner
(Robotics, AI og Analytics)

cia l

AI er ofte overskriften — men
fortællingen bør være bredere

Det er dyrt at integrere systemer. RPA sikrer, at
data flyder mellem systemer

So

Messaging
Speech, video, image data
Sesors
Location, geo-spatial

RPA/IA giver større fleksibilitet
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Data på tværs af kontaktpunkter og services
omsættes til modeller for tilfredshed

P ro

Monitorering af borgernes tilfredshed

nostic
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