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TVÆRGÅ ENDE INVESTERIN GSFORSLA G
OFS 2 0 2 1-2 0 2 2

Tabel 1. For slagets sam lede økonom iske konsekvenser
1.000 kr. 2023 p/ l Styringso

mråde
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Var ige ændr inger
Effektiviseringsgevinst Service 0 -2.075 -2.075 -2.075 -2.075 -2.075
Driftsom kostninger Service 0 1.598 1.598 1.598 1.598 1.598
Sam let  var ig ændr ing Service 0 -477 -477 -477 -477 -477

Im plem enter ingsom kostninger
System udvikling , ekstern leverandør Anlæg 1.840 200 - - - -
Projektledelse og  leverandørstyring  ( KS) Anlæg 135 70 - - - -
Kom m unikations- og  uddannelsestiltag Anlæg 75 - - - - -
Sam lede im plem enter ingsom kostninger Anlæg 2.050 270 0 0 0 0

Sam let  økonom isk påvir kning 2.050 -207 -477 -477 -477 -477

Tilbagebetalingstid  baseret på serviceeffektivisering 6
Tilbagebetalingstid  baseret på totaløkonom i 6

Note t il alle tabeller: 
A lle besparelser er angivet m ed negativt ( -)  fortegn. 

Baggr und og for m ål
Koncernservice ( KS)  vil for tsætte det tværgående forvaltningssam arbejde m ed at ensar te og system under -
støtte onboard ingen af nye m edarbejdere i Københavns Kom m une ( KK)  vha. funktionalitet i ServiceNow-HR. 
Forslaget skal ses i for længelse af OFS 2020-2021 innovationsforslaget ’System understøttelse af kom m unens
onboard ingproces for  m edarbejdere’, der  ifm . budget 2022 b lev udpeget som  d igitalt storskalaprojekt 
grundet dets vurderede udbredelses- og effektiviser ingspotentiale på tværs af kom m unen.

Onboard ing af nye m edarbejdere er  i dag kendetegnet ved  at være fragm entar isk system understøttet via flere 
system er , herunder  b l.a. den adm inistrative ansættelse ( Servicepor tal) , kursustilm eld ing ( Plan2learn og 
lignende) , bestilling af IT-udstyr  ( IT-por talen)  og kom m unikation m ed nye m edarbejdere ( Outlook) . Det er  i 
dag op  t il den enkelte leder  at sikre, at alle opgaver  gennem føres rett id igt og i overensstem m else m ed 
forvaltningernes praksis, idet den sam lede p roces ikke system understøttes. Onboard ing er  der for  
kendetegnet ved  var ierende kvalitet og effektivitet. I 2019 b lev d er  gennem før t ca. 36.000 ansættelser  
gennem  Service Now-HR. Dette inkluderer  alle forskellige ansættelsestyper , herunder  ord inære ansættelser , 
t idsbegrænsede ansættelser , vikarer , sær lige støtteordninger , studenter  m v. 

Forslagets t itel: Ny fælles onboar d ingp lat for m  i Københavns Kom m une  

Kort resum é: M ed OFS 2020-2021 b lev innovationsforslaget ’System understøttelse af kom m unens 
onboard ingproces’ besluttet. Resultaterne fra innovationsforslaget viser, at der er et 
potentiale for at im p lem entere en fælles d ig ital p latform  på tværs af Københavns 
Kom m une. Koncernservice vil derfor i sam arbejde m ed forvaltningerne arbejde for at 
ensarte og  system understøtte onboard ingen af nye m edarbejdere vha. af ny funktionalitet 
i Service-portalen. Projektet b lev ifm . budget 2022 udpeget t il d ig italt  storskalaprojekt. 
Forslaget forventes at bane vej for yderligere cases.

Frem stillende 
forvaltning :

Økonom iforvaltningen

Berørte 
forvaltninger:

⊠ Økonom iforvaltningen ⊠ Socialforvaltningen

⊠ Kultur- og  Frit idsforvaltningen ⊠ Teknik- og  M iljøforvaltningen
⊠ Børne- og  Ungdom sforvaltningen ⊠ Beskæftigelses- og  

Integrationsforvaltningen⊠ Sundheds- og  Om sorgsforvaltningen



Side 2 af 10

Innovationscasen har  belyst potentialet ved  at im p lem entere en fælles d igital p latform , der  vil system under-
støtte og ensar te onboard ingprocessen på tværs af KK. På et overordnet p rocesniveau er  der  m ange ligheder
ift . hvilke opgaver , der  ud føres ifm . onboard ing. Eksem pelvis anbefales alle at p lanlægge et introprogram , der  
bestilles adgangskor t/ nøgler  og ofte autor isationer  sam t IT-udstyr .

Form ålet m ed forslaget er  at im p lem entere en sam m enhængende d igital understøttelse af 
onboard ingprocessen, som  i højere grad  støtter  ledere og andre opgaveudførende aktører  ( fx sted for træder , 
buddy og adm inistrative fællesskaber  i BUF, KFF og SOF)  m ed at onboarde nye m edarbejdere t il KK. Dette i 
per ioden fra leder  har  valgt en kand idat t il en given stilling og ind til, at kand idaten har  overstået sin 
p røveper iode tre m åneder efter  påbegyndt ansættelse. Sam tid igt vil forslaget styrke nye m edarbejderes 
op levelse af KK som  en p rofessionel og d igital arbejdsp lads. Sideløbende konkretiseres potentialet ifm . 
dybded igitaliser ing og ensar tede/ standard iserede underprocesser  på tværs af kom m unen, hvilket er  
forudsætningen for  yder ligere autom atiser ing og op tim er ing.

Forslaget er  i første om gang rettet m od m edarbejdergrupper  på tværs af kom m unen, som  falder  ind  under  
kategor ien adm inistrativt personale, herunder  faglig adm inistration, shared  services og anden central 
adm inistration. Dette inkluderer  fx centrale forvaltningsenheder  ( herund er  adm inistrative fællesskaber ) , 
lokale d igitaliser ingskontorer , HR, Finans, Jura, Koncernenheder  m m . Denne gruppe er efter  sam råd  m ed 
forvaltningerne og IT-kredsen valgt grundet ensar tetheden i de opgaver , der  ud føres ifm . onboard ing på 
tværs af forvaltningerne og om fatter  ca. 4.300 år lige onboard inger . Et konservativt gevinstestim at for  denne 
gruppe er  50 m in. t idsbesparelse p r . onboard ing for  ansættende leder , svarende t il 3,1 årsværk ( ÅV) . 
Resultaterne fra innovationscasen ind ikerer , at den reelle t idsbesparelse er  op  m od 80 m in. p r . onboard ing. 
Gevinstestim aterne er  dog konservativt sat for  at im ødekom m e en række faktorer , der  kan have indvirkning på 
gevinstrealiser ingen. Eksem pelvis vil system understøttelsen i nogle t ilfælde føre t il et øget t idsforb rug, fx hvis 
lederen norm alt ikke p lanlægger  introprogram  for  nye m edarbejdere. Til gengæld  vil det m edføre en række 
andre afled te gevinster , fx i form  af forbedret fastholdelse og engagem ent hos den nye m edarbejder , 
forbedret b rand  af KK som  arbejdsp lads og styrket ensar tethed på tværs af kom m unen, jf. afsnit 8 ”Forslagets 
effekt”. Gevinster  herved  er  ikke indregnet i casen.

Resultaterne fra innovationscasen underbygger  yderm ere, at der  på sigt vil være et væsentligt potentiale i at 
understøtte m edarbejdergrupp er , der  kan karakter iseres som  fagprofessionelle, herunder  fx lærere, 
pædagogisk personale, syge- og sundhedspersonale, social- og sundhedspersonale m v. Inden for  denne 
gruppe er  der  år ligt ca. 32.000 onboard inger , hvoraf ca. 16.000 af d isse er  vikarer , herunder  sygevikarer , 
t ilkaldevikarer m v. Grundet et form odet var ierende op tim er ingspotentiale, der  afhænger  af den enkelte 
m edarbejdergruppe og/ eller  ansættelsestype, er  gevinstestim atet vurderet t il 30 m in. t idsbesparelse p r . 
onboard ing for  den ansættende leder , svarende t il 13,3 ÅV. Økonom iske gevinster  herved  er  ikke m edregnet i 
forslaget. Potentialet anslås som  væsentligt m hp. op følgende indsatser , b l.a. som  følge af, at 
grundom kostningerne t il løsningen dækkes af det nuværende p rojekt. Im p lem enter ingsom kostninger  og 
løbende d r iftsom kostninger  ved  en udvidelse af løsningen t il f lere grupper  vil være m arginal. 

Effektiviser ingsforslaget har  snitflader  t il de ved tagne invester ingsforslag fra OFS 2020-2021 ’Ny por tal t il Ser -
vicep latform en’ og ’Forbedret system understøttelse af de adm inistrative fællesskaber  i ServiceNow’, idet 
p rojekterne beror  på sam m e funktionelle kom ponenter  i ServiceNow. KS har  nedsat en tværgående 
koord iner ingsgruppe for  at høste tværgående synergier .

Forslaget er  kvalificeret af styregruppem ed lem m erne fra den forudgående innovationscase, der  består  af 
repræsentanter  fra alle kom m unens forvaltninger . Der  er  opbakning t il forslaget for  alle forvaltninger  og 
posit iv b ruger feedback.

For slagets indhold
Forslaget om fatter  tre indsatsom råder , som  er  beskrevet nedenfor .

2.1. Vider eudvikling af  fælles onboar d ingp lat for m
Videreudviklingen vil tage afsæt i d en p latform  og løsningselem enter , der  b lev udviklet og testet i 
innovationscasen. Videreudviklingen indbefatter  løbende release af ny funktionalitet og andre forbedr inger , 
der  har  t il hensigt at op tim ere p latform ens løsningselem enter :

1. Et sam let p rocesoverb lik, der  giver  ledere og andre opgaveudførende aktører  et fælles udgangspunkt 
for  at ud føre og uddelegere forskellige onboard ingopgaver . Dette indbefatter  fx bestilling af IT-udstyr , 
autor isationer , adm inistrativ indberetning t il KS m m . 

2. Et d igitalt introprogram -p lanlægningsværktøj, der  giver  et fælles udgangspunkt for  at p lanlægge 
introprogram m er  for  nye m edarbejdere og t ilpasse p rogram m et t il det ind ividuelle behov.  
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3. En onboard ing-app , hvor  nye m edarbejdere kan t ilgå relevant m ater iale før  første arbejdsdag, 
herunder  b l.a. deres introprogram . Dette m uliggør  bed re forberedelsesm uligheder  sam t en m ere 
com pliant m åde at udveksle op lysninger . 

2.2. Stor skalaudr ulning t il r elevante m edar bejder grupper
Den fælles onboard ingp latform  udrulles i første om gang t il onboard ing af adm inistrative m edarbejdere. 
Udrulningen vil ske løbende og i skalerende grad . Den detaljerede udrulningsp lan fastlægges i sam råd  m ed 
den tværgående styregruppe bestående af forvaltningsrepræsentanter . I forb indelse m ed udrulningen vil der  
givetvis være behov for  forvaltningsspecifikke løsningstilpasninger . Dette kan være af indholdsm æssig 
karakter , fx indhold  i in troprogram  og velkom stbrev, eller  af m ere system teknisk karakter , fx i form  af behov 
for  udvikling af forvaltningsspecifikke p rocestr in. Eventuelle løsningstilpasninger  vil ikke få betydning for  
effektiviser ingen, m en kan m uligvis m edføre yder ligere gevinster  på enkelte udvalg, hvilket i givet fald  
indm eldes t il Rådhuset.Her til skal det bem ærkes, at p rocestr innene er  designet t il at kunne im ødekom m e det 
natur lige behov for  var iation, fx ved  at leder  kan t ilpasse sin bestilling af IT-udstyr  efter  behov eller  t ilføje 
afdelingsspecifikke opgaver  t il introprogram m et. Udrulningen sker  m ed udgangspunkt i at skabe et grund lag, 
hvorved  løsningen på sigt kan udrulles t il øvr ige m edarbejdergrupper . Besparelsespotentialer  herved er  ikke 
indregnet i casen.

2.3. Bane vejen for  yder liger e system under støt telse, op t im er ing og autom at iser ing
Projektet vil som  sidegevinst kor t lægge yder ligere potentiale ift . at øge datagenanvendelse- og 
autom atiser ingsgraden af de definerede p rocestr in, så flest m ulige opgaver  på sigt vil b live ud før t autom atisk. 
M ed andre ord  konkretiseres potentialet ifm . dybded igitaliser ing og ensar tede/ standard iserede 
underprocesser  på tværs af kom m unen, hvilket er  forudsætningen for  yder ligere autom atiser ing og 
op tim er ing. Dette er  dog ikke forslagets p r im ære fokus, idet det vurderes, at løsningen i sin nuværende form  
kan generere posit iv effekt på tværs af kom m unen, og at løsningen således bør  storskalaudrulles nu m hp. 
op følgende indsatser . Her  er  det vigt igt at bem ærke, at yder ligere potentialer  løbende vil b live belyst og 
inkluderet i forslaget, såfrem t det ikke påvirker  t idsp lan og om kostningsram m e uhensigtsm æssigt. 
Eksem pelvis har  KS som  følge af innovationsprojektet ind led t en d ialog m ed Koncern IT ( KIT)  om kr ing 
yder ligere dybded igitaliser ing af de definerede p rocestr in m ed snitflader  t il KIT. Besparelsespotentialer  ved  
dybded igitaliser ing af yder ligere onboard ingelem enter  er  ikke indregnet i casen, m en et konservativt bud  på 
yder ligere gevinster  ved  at gøre dette er  100 m in. p r . onboard ing. Dette b liver  dog som  tid ligere nævnt 
kvalificeret yder ligere i det kom m ende projekt m hp. eventuel udarbejdelse af et nyt invester ingsforslag.

Forslaget vil som  en yder ligere sidegevinst konkretisere potentialerne ved  at system understøtte den 
forudgående rekrutter ings-p roces sam t offboard ing, dvs. de afsluttende aktiviteter  ifm . en m edarbejders 
fratrædelse. Det forventes, at rekrutter ingsfasen på sigt kan ind tænkes i for længelse af den 
system understøttede onboard ingproces. Dette for  at ensar te op levelsen og give et fælles, d igitalt  afsæt for  at 
videreform id le fx forslag t il gode stillingsopslag, skabeloner  og andet vejledningsm ater iale, der  vil styrke 
kvalitetsniveauet. Potentialet ift . at system understøtte offboard ingprocessen forventes også at b live 
konkretiseret i regi af forslaget. Det vurderes, at p rocessen ifm . offboard ing i overvejende grad  vil være en 
spejling af onboard ingprocessen, fx ift . at t ilbagelevere IT-udstyr , afm elde autor isationer  m m . Yderm ere vil 
der  ofte være behov for  at igangsætte et rekrutter ingsfor løb  følgende en fratrædelse, hvilket åbner  
m uligheder  ift . et udvidet og sam let p rocesflow.

Økonom i
KS har  ifm . den forudgående innovationscase gjor t sig er far inger  m ed de nye funktionelle kom ponenter  og 
der t ilhørende udviklingsom kostninger . Budgettet er  således fastlagt m ed ud gangspunkt i denne er far ing sam t 
d ialog m ed den eksterne udviklingsleverandør . På baggrund  heraf vurderer  KS, at der  skal b ruges i alt ca. 2 ,3 
m io. kr ., heraf ca. 2 ,0 m io. kr . t il ekstern udviklingsb istand , 0,2 m io.kr . t il p rojektledelse og leverandørstyr ing 
sam t 75 t. kr . t il kom m unikations- og uddannelsestiltag. Her t il kom m er  udgifter  t il ved ligeholdelse af 
løsningen, opgrader inger , løbende t ilkob ling af nye b rugere inden for  den definerede m edarbejdergruppe 
sam t løbende d r iftsom kostninger  svarende t il 1,6 m io. kr . Det betyder  også, at løsningen uden væsentlige 
m erudgifter kan skaleres op  t il at om fatte de øvr ige 32.000 år lige ansættelser  i KK, som  p t. ikke er  m edregnet i 
effektiviser ingsgevinsterne.

Den sam lede effektiviser ingsgevinst er  fastlagt konservativt og forventes sam let set at b live b rutto 3,1 ÅV 
svarende til ca. 2 ,1m io. kr . ved  fuld  effekt i 2023. Beregninger  tager  udgangspunkt i 50 m in. t idsbesparelse p r . 
onboard ing for  den ansættende leder , svarende t il 3,1 ÅV ( gns. årsværkpr is på 670 t. kr . inkl. overhead
baseret på en antagelse om , at den ansættende leder  i gennem snit er  indp laceret m ellem  AC- og 
chefkonsulentniveau) . Besparelsen vil være p laceret decentralt hos den enkelte leder , sted for træder , 
adm inistrativt fællesskab  m v., hvor for  der  er  tale om  m inutbesparelser . Der  er  i gevinstberegningerne ikke 
taget højde for  andre afled te effekter  og op følgende indsatser , som  forslaget forventes at bane vejen for .

Interne ressourcer  t il forvaltningsdeltagelse i p rojektet er  ikke m edregnet og skal finansieres lokalt. 
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Forvaltningerne er  ansvar lige for  den lokale im p lem enter ing og forankr ing af den nye løsning m ed støtte fra 
p rojektet, som  vil være ansvar lig for  fælles vejledning- og uddannelsesindsatser . I øvr igt forventes det, at 
im p lem enter ingsom kostningerne vil være begrænsede grundet løsningernes intuit ive og selvforklarende 
løsningsdesign. Ved ligeholdelse af løsningens indholdsm æssige elem enter , herunder  b l.a. introprogram m ets 
indhold , tekst t il velkom stbrev m v. t ilfalder  forvaltningerne lokalt i lighed  m ed eksisterende 
ved ligeholdelsesarbejde.

Tabel 2.Var ige ændr inger , ser vice
1.000 kr. 2023 p/ l Bevilling, 

profitcenter
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Effektiviseringsgevinster Service - -2.075 -2.075 -2.075 -2.075 -2.075
Drift  af løsning , KS Service - 1.598 1.598 1.598 1.598 1.598
Var ige ændr inger  totalt , ser vice Ser vice - -477 -477 -477 -477 -477

Tabel 3. Anlægsinvester inger  i for slaget
1.000 kr. 2023 p/ l Bevilling, 

profitcenter
2022 2023 2024 2025 2026 2027

System udvikling , ekstern 
leverandør

1.840 200
- - - -

Projektledelse og  
leverandørstyring  ( KS)

135 70
- - - -

Kom m unikations- og  
uddannelsestiltag

75 -
- - - -

Invester inger  totalt , anlæg 2.050 270 0 0 0 0

Effekt iviser ing på adm inist r at ion
Effekterne i forslaget er  decentralt p laceret hos den enkelte leder , sted for træder  m v. Der  vil være tale om  
m inutbesparelser  og m uligvis årsværksbesparelser , alt afhængig af centraliser ingen af opgavernes ud førelse.

Tabel 4. Var ige ændr inger , ad m inist r at ion
Nettoeffekt på 
administrat ive udgifter 

1.000 kr. 2023 p/ l
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Effekt på lønudg ifter på hovedkonto 
6 og øvrige adm . udg ifter på 
hovedfunktion 6.45

-
1.598 1.598 1.598 1.598 1.598

Effekt på øvrige adm inistrative 
udg ifter

-
- - - - -

Varige ændringer totalt , 
administrat ion

-
1.598 1.598 1.598 1.598 1.598

Note: Reducerede adm inistrative udg ifter ang ives m ed negativt ( -)  fortegn og  øgede adm inistrative udg ifter ang ives m ed 
posit ivt ( +)  fortegn.

For deling på udvalg
Fordelingen af effektiviseringen fordeles iht. forvaltningernes ansættelsesvolum en ifm . onboard ingen af 
adm inistrativt personale, jf. definit ion i afsnit 1. Nedenfor ses fordelingen både for forvaltningerne sam t 
Økonom iforvaltningens ( ØKF)  enheder.

Fordeling ml. forvaltninger ÅV
Beskæftigelse- og  Integrationsforvaltningen 0,53
Børne- og  Ungdom sforvaltningen 0,16
Kultur- og  Frit idsforvaltningen 0,54
Socialforvaltningen 0,49
Sundheds- og  Om sorgsforvaltningen 0,26
Teknik- og  M iljøforvaltningen 0,36
Økonom iforvaltningen 0,76
Total 3,1

Fordeling ml. ØKF-enheder ÅV
Byggeri København 0,02
Koncern IT 0,15
Koncernservice 0,22
Københavns Ejendom m e &  Indkøb 0,21
Rådhuset 0,16
Total 0,76
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Im p lem enter ing af  for slaget
Den fælles onboard ingp latform  im p lem enteres i første om gang t il onboard ing af adm inistrative 
m edarbejdere i løbende og i skalerende grad , hvorved  iterative er far inger  kan effektueres. Den detaljerede 
udrulnings-p lan fastlægges i sam råd  m ed den tværgående styregruppe, bestående af 
forvaltningsrepræsentanter , m en kunne fx se ud  som  følgende:

- 2. kvar tal 2022: Projektet opstar tes og 1. bølge af udrulningen påbegyndes
- 3. kvar tal 2022: 2. bølge af udrulningen påbegyndes
- 4. kvar tal 2022: 3. bølge af udrulningen påbegyndes
- 1. kvar tal 2023: Hypercare sam t evaluer ing og forelæggelse af resultater  i relevante KK-kredse

KS er  tovholder  i forhold  t il gennem førslen af invester ingsforslaget og vil være ansvar lig for  den tekniske 
p rojektledelse sam t afrappor ter ing t il IT-kredsen. Forvaltningerne stiller  relevante ressourcer  ( p rojektleder  
og fagspecialister )  t il råd ighed for  p rojektet, herunder  b l.a. t il test, analyse, p rocesdesign, undervisning og 
forandr ingsledelse. Ud  over  adgang t il faglig viden inden for  de berør te fagom råder  i forvaltningerne, skal det i 
p rojektorganiser ingen sikres, at der  er  den nødvend ige beslutningskom petence for  alle involverede 
forvaltninger . Ligeledes er  det vigtigt, at udvalgte ledere i forvaltningerne kan deltage i p rojektet og b id rage 
m ed viden. Det er  forvaltningernes ansvar  at sikre deltagelse fra lederne.

I udrulningen vil KS være ansvar lige for  at udarbejde det tværgående kom m unikations- og 
uddannelsesm ater iale sam t b id rage m ed spar r ing og vejledning i forhold  t il den lokale forankr ing og 
im p lem enter ing af den nye løsning. Her  er  det vigtigt at pointere, at det endelige udrulningsansvar  og evt. 
kor t lægning af p rocestekniske ænd r inger  t il løsningen pålægges den enkelte forvaltning.

Inddr agelse af  sam ar bejdspar tner e
Projektet vil løbende inddrage relevante sam arbejdspartnere og  interessenter m ed henb lik på at opnå den 
nødvend ige viden og  erfaring , der vil kvalificere løsningen og  sikre, at løsningen kan forankres lokalt i den 
enkelte forvaltning . Grund læggende vil p rojektet bero på en tværgående indsats, der har t il hensig t at 
kvalificere den definerede onboard ingproces iht. d en enkelte forvaltning  og / eller m edarbejdergruppe. 
Projektet vil derfor, foruden den tværgående styregruppe og  p rojektg ruppe, løbende inddrage kom m ende 
brugere af den nye fælles onboard ingp latform  på tværs af forvaltningerne. Dette inkluderer både ledere, 
andre adm inistrative støttefunktioner og  nye m edarbejdere. Derudover vil løsningen løbende b live 
kvalificeret i sam sp il m ed eksterne udviklingsressourcer, ServiceNow team et i KS, KIT og  lignende.

For slagets ef fekt
Forslagets effekter er af både kvantitat iv, kvalitat iv og  strateg isk art og  skal ses i lyset af den store volum en af 
årlige ansættelser i KK. I forslaget reduceres den ansættende leders t idsforb rug  forbundet m ed onboard ing  
m ed 50 m inutter p r. ansættelse. Estim atet er baseret på en gevinstanalyse foretaget i innovationsprojektet og  
er sat konservativt ud  fra de enkelte kort lægninger og  m ålinger. Resultaterne fra innovationscasen 
underbygger yderm ere, at der på sig t vil være et væsentlig t potentiale i system understøtte andre 
m edarbejdergrupper, der t ilsam m en har ca. 32.000 årlige ansættelser. Et konservativt gevinstestim at for 
denne g ruppe er vurderet t il 30 m in. t idsbesparelse p r. onboard ing  for den ansættende leder, svarende t il 
13,3 ÅV. Et konservativt gevinstestim at ift . dybded ig italisering  af onboard ingprocessens delelem enter 
vurderes t il at være yderligere 100 m in. t idsbesparelse p r. onboard ing , svarende t il 6,1 ÅV for den 
adm inistrative m edarbejdergruppe. Gevinsterne herved  er ikke m edregnet i forslaget.

Derudover vurderes det, at forslaget vil have en posit iv effekt på en række andre om råder af m ere kvalitat iv og  
strateg isk art, der er sværere at kvantificere og  t ilbageføre t il forslaget som  isoleret indsats. Nedenstående 
effekter er således ikke inkluderet i gevinstberegningerne, m en bør m edregnes i den overordnede vurdering  
af forslaget, særlig t taget i betrag tning  at forslaget kan være m ed t il at bane vejen for indsatser og  p rojekter, 
der kan t ilføre yderligere p rofessionalisering  og  autom atisering  af onboard ingprocessen m ed udgangspunkt 
i den nye fælles onboard ingp latform .

En øget p rofessionalisering  og  autom atisering  af onboard ingprocessen forventes at:

1. Reducere lederes og  andre opgaveudførende aktørers t idsforb rug  ift . onboard ing .
2. Reducere t idssp ilde for nye m edarbejdere, dvs. posit iv effekt på p roduktivitet

Ifølge KPM G-rapport fra  2019 er t idssp ilde for nye m edarbejdere estim eret t il a t være m ellem  45-75 
m inutter p r. ny m edarbejder i KK grundet m ang lende adgange, ringe t ilrettelag te 
introprogram m er, m ang lende vejledning  m v.
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3. Forbedret fastholdelse og  engagem ent 
Nyere forskning  peger på , a t m edarbejdere, der op lever et velstruktureret onboard ing forløb  er m ere 
t ilbøjelige t il a t b live i deres nye organisa tion i m ere end  tre å r. Yderligere p rofessiona lisering  og  sy-
stem understøttelse a f onboard ingprocessen forventes så ledes a t have en posit iv effekt på  
m edarbejder om sætningshastigheden i KK.

4. Forbedret b rand  som  arbejdsp lads
5. Ensartet kvalitetsniveau på tværs
6. Styrket com pliance

Opfølgning

Her ang ives om  forslaget udspringer af et innovationsforslag :  
⊠Ja System understøttelse af onboard ing  i Københavns Kom m une, OFS 2020-2021
☐Nej 

Risikovur der ing
En væsentlig forudsætning for  at realisere den estim erede gevinst er , at forvaltningerne opnår  enighed om  en 

ensar tet og fælles t ilgang t il onboard ing m ed en øget grad  af standard iser ing og m ere entyd ige roller  og 
ansvarsom råder  på tværs af organisationen, som  kan system understøttes. Desto højere grad  af var iat ion, 
desto m ere kom pleks system understøttelse, hvilket vil m edføre øgede udviklings-, d r ifts- og 
ved ligeholdelsesom kostninger . Yderm ere afhænger  effektiviser ingsforslaget af forvaltningernes t ilslutning og 
løbende ressourcealloker ing t il p rojektet, sær ligt i forb indelse m ed den lokale im plem enter ing og forankr ing. 
Sam let set vurderes r isikoen som  lav i p rojektet. De ovenfor  op listede r isici/ opm ærksom hedspunkter  

Opfølgningsmål Hvordan måles 
opfølgningsmålet?

Hvem er ansvarlig for 
opfølgning?

Hvornår gennemføres 
opfølgningen?

Milepæle for im plem entering  og  anvendelse af investeringsm id ler

M ilepæl 1: Løsningerne 
im p lem enteres i 
overensstem m else m ed 
den overordnede p lan. 
Løsningerne im p lem enteres 
i bølger.

Planen evalueres løbende, 
og  der afrapporteres t il 
styregruppe.

KS i sam arbejde m ed 
forvaltningerne

Løbende

M ilepæl 2: Løsningerne 
b liver b rug t.

Der laves løbende 
dataud træk, der overvåger 
hvor m ange der b ruger 
løsningen.

Supp leres m ed 
gruppeinterviews, 
spørgeskem aundersøgelser 
m v.

KS i sam arbejde m ed 
forvaltningerne

Løbende 

M ilepæl 3: Ansættende 
ledere og  nye 
m edarbejdere ind ikerer, at 
de er overvejende t ilfredse 
m ed den nye 
onboard ingportal.

Gruppeinterviews, 
spørgeskem aundersøgelser 
m v.

Den enkelte forvaltning er  
ansvar lig for  evaluer ingen, 
som  opsum m eres af KS

Q2 2023

Realisering af effektiviseringer

Tidsforb rug  for ansættende 
ledere er reduceret m ed 50 
m in. p r. onboard ing

Der  gennem føres en 0-
punkts vurder ing ifm . 
opstar t. I Q2 2023 sam t Q2 
2024 laves en opfølgende 
evaluer ing ift . om  den 
forventede effekt er  opnået.

KS Q2 2023 og Q2 2024

Overb lik over yderligere 
autom atiserings- og  
effektiviseringspotentiale 

KS forelægger  løbende 
identificerede potentialer  t il 
de relevante 
afdelinger / ansvarsom råder
løbende m hp. op følgende 
indsatser  

KS Løbende 
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im ødegås gennem  løbende involver ing af styregruppe og aktører  m ed det lokalt p lacerede 
im p lem enter ingsansvar .

Hvem  er  hør t?
Ja/ Nej Dato for godkendelse

Center for Økonom i, 
Økonom iforvaltningen

Ja Godkendt d . 12. januar 2022

Ja/ Nej/ Ikke relevant Dato for godkendelse og evt. høringssvar 

IT-kredsen Ja Præsentationsdato: 17. decem ber 2021

Kom m entarer ud  fra p ræsentation af forslag : Posit iv 
t ilbagem eld ing  og  opbakning .

Koncern-IT Ikke relevant

M ED-udvalg Ikke relevant

HR-kredsen Ja Høringsdato: 26. novem ber 2021

Høringssvar: Der er m odtaget høringssvar fra BIF, 
BUF, KFF og SOF. Ingen bem ærkninger fra SUF, TM F 
og  ØKF. BIF, BUF og KFF ind ikerer fuld  opbakning  t il 
p rojektet m ed få eller ingen bem ærkninger. SOF
ind ikerer forbehold , som  drøftes løbende.

Velfærdsanalytisk 
vurdering

Ikke relevant
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Teknisk b ilag

Tabel 6. Effekt iviser ing sam t var ige dr if tsom kostninger , ser vice
Udvalg 1.000 kr. 2023 p/ l

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Rådhuset Besparelse - -108 -108 -108 -108 -108

Om k.

Koncernservice Besparelse - -154 -154 -154 -154 -154

Om k. 1.598 1.598 1.598 1.598 1.598

Koncern IT Besparelse - -98 -98 -98 -98 -98

Om k.

Københavns 
Ejendom m e

Besparelse -142 -142 -142 -142 -142

Om k.

Byggeri København Besparelse - -11 -11 -11 -11 -11

Om k.

Kultur- og  
Frit idsudvalget

Besparelse - -362 -362 -362 -362 -362

Om k.

Børne- og  
Ungdom sudvalget

Besparelse - -104 -104 -104 -104 -104

Om k.

Sundheds- og  
Om sorgsudvalget

Besparelse - -172 -172 -172 -172 -172

Om k.

Socialudvalget Besparelse - -327 -327 -327 -327 -327

Om k.

Teknik- og  
M iljøudvalget

Besparelse - -239 -239 -239 -239 -239

Om k.

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

Besparelse - -358 -358 -358 -358 -358

Om k.

Total Besparelse - -2.075 -2.075 -2.075 -2.075 -2.075

Om k. 1.598 1.598 1.598 1.598 1.598

12 Tekniske tabeller  t il kor r ekt ioner  i Kvantum  

Tabel A . M åltalseffekt  – hvis for slaget  indar bejdes
Udvalg 1.000 kr. 2023 p/ l

Bevilling, 
profitcenter 
mv.*

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Rådhuset - -25 -25 -25 -25 -25 

Koncernservice - -35 -35 -35 -35 -35 

Koncern IT - -23 -23 -23 -23 -23 

Københavns 
Ejendom m e

- -33 -33 -33 -33 -33 

Byggeri København - -3 -3 -3 -3 -3

Kultur- og  
Frit idsudvalget

- -83 -83 -83 -83 -83
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Børne- og  
Ungdom sudvalget

- -24 -24 -24 -24 -24

Sundheds- og  
Om sorgsudvalget

- -40 -40 -40 -40 -40

Socialudvalget - -75 -75 -75 -75 -75

Teknik- og  
M iljøudvalget

- -55 -55 -55 -55 -55

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

- -82 -82 -82 -82 -82

Total - -477 -477 -477 -477 -477
*  I forb indelse m ed godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at ud fylde de relevante 
op lysninger t il teknisk udm øntning  ( i Kvantum )  af forslaget. 

Tabel B. Bevillingsm æssig ef fekt  – hvis for slaget  indar bejdes
Udvalg 1.000 kr. 2023 p/ l

Bevilling, 
profitcenter 
mv.*

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Rådhuset - -108 -108 -108 -108 -108 

Koncernservice - 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 

Koncern IT - -98 -98 -98 -98 -98 

Københavns 
Ejendom m e

- -142 -142 -142 -142 -142 

Byggeri København - -11 -11 -11 -11 -11 

Kultur- og  
Frit idsudvalget

- -362 -362 -362 -362 -362

Børne- og  
Ungdom sudvalget

- -104 -104 -104 -104 -104

Sundheds- og  
Om sorgsudvalget

- -172 -172 -172 -172 -172

Socialudvalget - -327 -327 -327 -327 -327

Teknik- og  
M iljøudvalget

- -239 -239 -239 -239 -239

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

- -358 -358 -358 -358 -358

Total - -477 -477 -477 -477 -477
*  I forb indelse m ed godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at ud fylde de relevante 
op lysninger t il teknisk udm øntning  ( i Kvantum )  af forslaget. 

Tabel C. Bevillingsm æssig ef fekt – hvis for slaget  ikke indar bejdes
Udvalg 1.000 kr. 2023 p/ l

Bevilling, 
profitcenter 
mv.*

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Rådhuset - -83 -83 -83 -83 -83 

Koncernservice - 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 

Koncern IT - -75 -75 -75 -75 -75 

Københavns 
Ejendom m e

- -109 -109 -109 -109 -109 

Byggeri København - -8 -8 -8 -8 -8

Kultur- og  
Frit idsudvalget

- -279 -279 -279 -279 -279

Børne- og  
Ungdom sudvalget

- -80 -80 -80 -80 -80



Side 10 af 10

Sundheds- og  
Om sorgsudvalget

- -132 -132 -132 -132 -132

Socialudvalget - -252 -252 -252 -252 -252

Teknik- og  
M iljøudvalget

- -184 -184 -184 -184 -184

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

- -276 -276 -276 -276 -276

Total - - - - - -
*  I forb indelse m ed godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at ud fylde de relevante 
op lysninger t il teknisk udm øntning  ( i Kvantum )  af forslaget. 


