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Digitalisering i BIF handler om at kunne mere
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Teknologi giver organisationen nye og øgede evner (capabilities)

Teknologien kan eksempelvis sætte os i stand til at:
• Kommunikere mere effektivt med borgerne
• Sagsbehandle hurtigere
• Forudsige, hvilke indsatser der virker
• …

”Hvor kan kunstig intelligens give os nye og øgede evner i 
beskæftigelsesindsatsen?”



Beskæftigelsesområdet (i en nøddeskal)
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Virksomhed

Borger
Jobcenter



Beskæftigelsesområdet (i en nøddeskal)
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Virksomhed

Borger
Jobcenter

Hvad vil jeg?
Hvad kan jeg?
Hvad skal der til for jeg kan?

Hvad har jeg brug for?
Hvem kan jeg få?



Datagrundlaget – forudsætningen for AI
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Forsøg og erfaringer
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Virksomhed

Borger
Jobcenter

Hvad vil jeg? → Job-swipe
Hvad kan jeg? → CV-hjælp, ”Intelligent match”
Hvad skal der til for jeg kan? ”Intelligent match”

Hvad kan jeg få? → CV-hjælp, 
”Intelligent match”



Job-swipe
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KL-Signaturprojektet ’Bedre match mellem ledige borgere og virksomheder’ | Syddjurs Kommune

https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/digitalisering/kl-signaturprojektet-bedre-match-mellem-ledige-borgere-og-virksomheder
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Erfaringer
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• Datakvalitet er afgørende – og datastabilitet
• De gode usecases er ikke nødvendigvis de mest indlysende
• Algoritmer er meget krævende – hvem kan løfte opgaven?
• Den umiddelbare businesscase kan være svær at formulere



KOMBITS TILGANG OG 
RAMMERNE

Kunstig intelligens er videnskaben og ingeniørkunsten at lave 
intelligente maskiner, særligt intelligente 
computerprogrammer.«
- John McCarthy 1950’erne



Rammebetingelser

KL & Kammeradvokatens vejledning

Etik og brug af data

• Ikke nyt men endnu mere betydende

• Signaturprojekternes erfaringer

• Indsatskatalog

• Bibliotek

• Dataadgang/opbevaring II

• Analytikere

Erhvervsstyrelsen – redegørelse 

2020:

”Dataetik forstås overordnet som 

den etiske dimension af forholdet 

mellem på den ene side teknologi 

og på den anden side borgernes 

grundlæggende rettigheder, 

retssikkerhed og grundlæggende 

samfundsmæssige værdier, som den 

teknologiske udvikling giver 

anledning til at overveje. Begrebet 

omfatter etiske problemstillinger 

ved anvendelsen af data.”
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KOMBIT INFRASTRUKTUR
MÅLBILLEDER
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• Modernisering og teknologisk løft af komponenter

• Flere indekser

• Optimeret kundekontakt og øget grad af selvbetjening

• Opdateret ‘sandkasse’- og testmiljø

• Forudsætningskomponenter for tværgående dataanvendelse (samtykke, fuldmagt mv.)

• Understøttelse af sensordata og IoT (ustrukturerede data)

• Fokus på datakvalitet og understøttelse af avanceret dataanvendelse (kunstig 

intelligens, machine learning, data om data)

• Anvendelsesrådgivning og tilslutningsstøtte

• Koncept for indkøbsstøtte ifm. infrastrukturanvendelse, kommuner

• Monitorering af anvendelse af infrastrukturen

• Koncept for tilslutningsvurdering og ‘roadmap’, kommuner

• Løbende strategisk dialog og samarbejde mellem KL/KOMBIT, kommuner og 

leverandører samt andre offentlige infrastrukturaktører om retning og prioritering

• Transformation til systematisk og proaktiv serviceintegrator og –provider

• Multi-sourcing, fleksible kontrakter, kort udviklingstid, mere flydende leverandørskift

Modernisering og 

videreudvikling af det 

eksisterende

Etablering af nye 

produkter og kapabiliteter

Opgraderede og nye 

støtteydelser til 

implementering

Ageren og samarbejde i 

‘økosystemet’, 

organisation, processer og 

sourcing

Målbilledet for infrastruktur 2.0 består af fire fokusområder

Innovation

Dataunderstøttet 

forvaltning

Sammenhæng og 

overblik

Automatisering 

og selvbetjening
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Selvbetjeningsunivers 2.0 

Samlet udviklingsplan for procesunderstøttelse og værktøjer for 

optimal tilslutning og anvendelse samt konceptuelt design af 

selvbetjeningsunivers 2.0

Infrastruktur løsningsstrategi og roadmap for AI/ML

AI/ML løsningsstrategi med udgangspunkt i igangværende 

kommunale AI/ML projekter. Beskrivelse af hvordan eksisterende 

og nye produkter i infrastrukturlandskabet bringes i spil, mulige 

tekniske løsninger samt forretnings- og sourcingmodel. 

Teknologiroadmap eksisterende infrastruktur

Opdateret funktions- og teknologivurdering og mulige scenarier 

for modernisering og teknologisk løft, herunder klarlægning og 

valg af nye udbuds- og kontraktformer

Standardisering og optimering af KDI basisprocesser

Optimering af KDI kerneprocesser gennem tilpasning af 

procesrammeværk og systemunderstøttelse. Prioritering af 

indsatser udfra drifts- og supportperformance samt konsolidering 

af eksisterende forbedringsanalyser

Klarhed over, hvad der driver udfordringerne og hvor store disse er. Tillige 

forståelse af de forskellige anvendersegmenters forskellige forudsætninger og 

støttebehov.

Input til dimensionering af støtteydelser, test- og sandkassemiljø, teknologisk 

løft og kommunikation samt overordnet design af selvbetjeningsunivers 2.0.

Konkretisering af, hvilke komponenter i AI-sfæren, der kan bringes i spil fra 

infrastrukturen og/eller bør etableres på infrastrukturen, så denne kommer på 

forkant.

Kan tillige bane vejen for et styrket samarbejde mellem KL og KOMBIT med 

fokus på den kommunale forretning.

Et realistisk billede af effekten af kommende moderniseringer via bl.a. 

optionerne med IBM som udgangspunkt for planlægning og kommunikation af 

teknologisk løft, der også adresserer tilslutnings- og anvendelsesudfordringer. En 

samlet og transparent vurdering af infrastrukturens nuværende teknologiske 

stadie for prioritering af indsatser og grundlag for forestående STS udbud.

Konkret samlet plan for arbejdet med intern organisering og optimering med 

fokus på orkestreringen af supportkæden med leverandører, herunder vurdering 

og planlægning ift. om der vil være tale om optimering og forbedring eller en 

egentlig transformation til et nyt setup.
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Projektforslag Værdi

5

Fællesoffentlig koordinering af infrastruktur

Sammen med KL igangsættes løbende strategiske dialoger med 

øvrige infrastrukturaktører med det formål at øge koordination, 

arbejdsdeling og genbrug på tværs

En fælles governance, strategisk koordination og prioritering, der sikrer en mere 

effektiv og smidig sameksistens, arbejdsdeling og fælles roadmaps for den 

samlede infrastruktur fremadrettet

Projektforslag på 5 centrale indsatser for igangsætning af 
de første steps i roadmappet
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ET KONKRET AI TILTAG
AI/FLIS GENNEMLØB AF 
KONTERINGSMØNSTRER
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KOMBITs idé til første AI projekt

Udfordring: 
Kommunernes økonomi kan være meget omfattende at gennemskue, 
specielt for om der er fejlkonteringer. Fejlkonteringer kan både skyldes en 
mangelfuld eller ikke opdateret registreringspraksis, 
men kan også skyldes at folk prøver at berige sig selv med midler der ikke er 
deres.
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fordeler vi blot kommunerne efter system?
Finder vi den næste Gotfred Lund? 

…..not because they are easy, but 

because they are hard, ….

- John F. Kennedy



Er FLIS klar til AI?

• Data på økonomiområdet er ny moderniseret og ved seneste validering op imod DST 

i april 2021 (for 2020 økonomi data) var der meget små forskelle.



Hvordan er det planen at gennemføre dette - overvejelser og 
begrænsninger

y = ax + b a

Begrænsninger:

kommuner: alle 98 kommuner

DRANST: 1 og 2

Hovedart <> 1

Funktioner: Alle funktionskonti 

Eks. Forbrug på en 

udvalgt funktionskonto 

på tværs af en lang 

række kommuner



SPØRGSMÅL


