
Bilag 8 
Katalog med tværgående effektiviseringsforslag 

Kataloget indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, som indgår i effektiviseringsstrategi 2022. 
De tværgående forslag bidrager samlet set med effektiviseringer for 67,4 mio. kr. i 2022 og 75,0 mio. kr. 
i varig virkning.  
 
Et tværgående investeringsforslag skal godkendes af Økonomiudvalget i denne indstilling. Økonomien i 
forslaget fremgår af tabel 1.  
 
Tabel 1. Tværgående investeringsforslag til behandling i budget 2022 

1.000 kr. 2022 p/l Effektiviseringsbidrag, service Samlet 
investering Vedtaget med         2022 2023 2024 2025 2026 

Økonomiforvaltningen 
    

 
    

1 Belysningspakke 2e 460 920 920 920 920 4.960 Budget 2022 

 
Forud for forhandlingerne om budget 2022, er der vedtaget to tværgående investeringsforslag, der fik 
midler fra investeringspuljen ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2020-2021 og to tværgående 
effektiviseringsforslag, som ikke kræver finansiering fra investeringspuljen, der blev godkendt af ØU 
den 16. marts 2021. Se tabel 2. Dertil indgår effektiviseringsforslaget Indkøbseffektiviseringer på 
fællesaftaler for 2022. Effektiviseringer på dette forslag er allerede indarbejdet i de stigende profiler.  
 
Tabel 2. Øvrige tværgående effektiviseringsforslag i effektiviseringsstrategi 2022 

1.000 kr. 2022 p/l 
  Effektiviseringsbidrag på service Samlet 

investering Vedtaget ved   2022 2023 2024 2025 2026                       
Økonomiforvaltningen          
2 Indkøbseffektivisering-

er på fællesaftaler* 
59.363 59.363 59.363 59.363 59.363 -  

3 Forbedret 
systemunderstøttelse af 
de administrative 
fællesskaber i 
ServiceNow 

589 1.649 1.885 1.885 1.885 7.769 Overførselssagen 
2020-2021 

4 Effektivisering på 
administration gennem 
udvikling af Kvantums 
kerneprocesser 

3.626 5.520 9.514 9.514 9.514 32.250 Overførselssagen 
2020-2021 

5 Indregning af 
energibesparelser ved 
renovering og planlagt 
vedligehold 

2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 - ØU møde d. 16/3 
2021 

6 Nedsættelse af priser i 
Koncernservices 
servicekatalog 

543 543 543 543 543 - ØU møde d. 16/3 
2021 

 Total   66.922 69.876 74.106 74.106 74.106    
*Forslaget bidrager derudover med varige effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats med 234 t. kr.  



TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG  

BUDGET 2022  

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 
1.000 kr. 2022 p/l Styrings-

område 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

Varige ændringer 

Energibesparelse Service -460 -920 -920 -920 -920 -920 

        

        

Samlet varig ændring Service -460 -920 -920 -920 -920 -920 

 

Implementeringsomkostninger 

Anlægsinvestering Anlæg 4.960      

        

        

Samlede implementeringsomkostninger Anlæg 4.960      

 

Samlet økonomisk påvirkning  4.500 -920 -920 -920 -920 -920 

 

Tilbagebetalingstid baseret på  

serviceeffektivisering 
6 

      

Tilbagebetalingstid baseret på  

totaløkonomi 
6 

      

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.  

 Baggrund og formål 
Det årlige energiforbrug i Københavns Kommunes ejendomme skal ifølge målsætningen i kommunens klima-
plan reduceres med 40 % inden 2025. Implementering af Belysningspakke 2e kan realisere en del af denne 
målsætning. 
 
Erfaringer fra LED-projekter i bl.a. TMF, KFF, BIF, ØKF og dialog med markedet viser, at det, inkl. bidrag fra lys-
styring, er realistisk at opnå en energibesparelse på omkring 65 % af det nuværende elforbrug til belysning, 
når der udskiftes til ny belysning med bevægelsesmeldere og dagslyssensorer samt dæmpbare armaturer. I 
Belysningspakke 1 er der alene i installeret effekt (uden at bidrag fra lysstyring medregnes) i december må-
ned 2018 beregnet en faktisk opnået besparelse på omkring 60 %. I business casen for Belysningspakke 2e er 
der indregnet energibesparelser på 65 % i gennemsnit inkl. lysstyring, jf. nærmere forklaring i afsnit 3. 
 
Indsatsen svarer til en el-besparelse på ca. 589 MWh årligt efter fuld implementering. 

Forslagets titel:  Forslag 1.  
Belysningspakke 2e 

Kort resumé: Belysningspakke 2e er fortsættelsen af Belysningspakke 2 om investering i LED-belysning 
for at nedbringe elforbruget samt reducere CO2-udslip og driftsudgifter. Sideløbende 
med dette forslag er der i Overførselssagen 17/18 afsat midler til nedbringelse af vedlige-
holdelsesefterslæb vedr. belysning, som udmøntes sammen med denne case. 

Fremstillende 
forvaltning: 

Økonomiforvaltningen 

Berørte for-
valtninger: 

☐ Økonomiforvaltningen ☒ Socialforvaltningen 
☒ Kultur- og Fritidsforvaltningen ☐ Teknik- og Miljøforvaltningen 
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen ☐ Beskæftigelses- og Integrationsfor-

valtningen ☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  



Side 2 af 5 
 

 
Det er aftalt med BUF, at der for deres vedkommende kun medtages daginstitutioner i Belysningspakke 2e 
med en driftstid på mindst 2.538 timer årligt.  
 
Investeringen i LED-belysning i ejendommene vil nedbringe energiforbruget væsentligt. Derudover vil det øge 
ejendommens værdi, samt brugernes trivsel idet det oplevede indeklima forbedres. 

 Forslagets indhold 
Belysningspakke 2e er et forslag til investeringer i energieffektiviseringer med kort tilbagebetalingstid. Effek-
tiviseringerne opnås ved renovering og opgradering til LED-belysning, der omfatter belysningsarmaturer 
inkl. lyskilder og lysstyring i ca. 70.000 m2 af Københavns Kommunes ejendomme.  
 
I de aktuelle ejendomme udskiftes gamle utidssvarende armaturer med nye tidssvarende LED-armaturer og 
lysstyring, som passer til behovet i de enkelte ejendomme og lever op til gældende lovkrav, jf. BR18 med den 
underliggende belysningsstandard DS/EN 12464-1. 
 
BR18 foreskriver, at der ved renovering af belysningsanlæg, såfremt det er rentabelt, skal installeres bevægel-
sesmeldere i arbejdsrum med lejlighedsvis benyttelse samt i fælles adgangsveje. Dagslysstyring er ligeledes 
foreskrevet i arbejdsrum med en vis nærmere defineret dagsbelysningsstyrke, jf. BR18. Ved implementering 
af Belysningspakke 2e sikres det således, at gældende regler, jf. BR18 efterleves.  
 
Forslaget bevirker ligeledes, at PCB-kondensatorer fjernes på de ejendomme, der indgår i Belysningspakke 
2e. 
 
Der er i Overførselssagen 17/18 afsat midler til vedligeholdelsesefterslæb vedr. belysning, som kan udmøntes 
sammen med vedtagelsen af Belysningspakke 2.  
 
18,5 mio. kr. af disse midler vil anvendes sammen med effektiviseringspuljemidler i Belysningspakke 2e til at 
nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet i de pågældende ejendomme. Der skal ligeledes afsættes måltal til 
disse. 
 
Energibesparelserne opnås ved, at LED-armaturerne anvender mindre energi end de armaturer, der udskiftes 
og ved at LED-belysningen, jf. BR18 forsynes med dagslysstyring og/eller bevægelsesmeldere.  
 
Udskiftning til LED-belysning forventes også at nedbringe drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne som 
følge af mindre udgifter til køb af lyskilder og mindre vedligeholdelsesudgifter, da levetiden på LED-lyskilder 
er længere end for gængse typer af lyskilder (lysrør, sparepærer, glødepærer, m.v.), samt ved at der i en ram-
meaftale kan opnås mængderabat på højkvalitetsbelysning. I den udbudte rammeaftale er der ydermere en 
garantiperiode for de opsatte LED-armaturer på hele 10 år, som også dækker udskiftningsomkostninger i for-
bindelse med fejlende armaturer i garantiperioden. Den forventede levetid er beregnet til ca. 23 år, idet dags-
lysstyring og bevægelsesmelder bidrager til reduceret driftstid. Eventuelle besparelser på drift- og vedlige-
hold er ikke indregnet i denne case, men KEID vil samle op på disse som led i den politisk besluttede opfølg-
ning vedr. ændrede snitflader på tekniske anlæg m.v. 
 
Anlægsinvesteringen i Belysningspakke 2e udgør i alt 23,4 mio. kr., hvoraf 4,960 mio. kr. søges i investerings-
puljerne.  
 
Da den nuværende rammeaftale med entreprenøren udløber i 2021, er Københavns Ejendomme og Indkøb 
(KEID) i gang med at forberede et nyt udbud for en ny rammeaftale i forbindelse med Belysningspakke 2e og 
fremtidige belysningspakker. Her forudsættes lignende mængderabatter som i tidligere udbud. Gennem 
den aftale skal der over de kommende fire år udskiftes eksisterende belysning til energieffektiv LED-belysning 
i forventeligt omkring 280.000 m² (potentielt op til 500.000 m²), fordelt på omkring 180 ejendomme belig-
gende primært i Københavns Kommune. 
 

 Økonomi 
Belysningspakke 2e har en samlet forventet el-besparelse på 65 % af nuværende energiforbrug til belysning, 
svarende til 920 t. kr. årligt efter fuld implementering.  
 
 
Det er forudsat, at genetablering af anlæg efter endt levetid kan gøres væsentligt billigere end det nuvæ-
rende, idet en række udgifter til eksempelvis screening og registrering bortfalder på baggrund af udarbejdel-
sen af detaljeret datamateriale i forbindelse med denne og tidligere cases. Det forventes, at teknologien vil 
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være mere effektiv i år 2045, hvor et nyt anlæg skal udskiftes, hvilket vil medføre yderligere el-besparelser 
(formentlig omkring 15 % af forbruget i dag). Dertil kommer, at levetiden på komponenter vil stige fra 50.000 
til 100.000 timer. Dette sikrer økonomien i projektet på meget langt sigt yderligere. Dette potentiale kan først 
realiseres på langt sigt og er ikke indregnet i casens økonomi. 
 
Der er indregnet kompensering for varmetab ved udskiftning af belysning på BUFs ejendomme på 181 t. kr. 
årligt, således at casens nettoeffektivisering udgør 920 t. kr. årligt 
 
 
Beregningsforudsætningerne for forslagets effektiviseringer bygger på erfaringer fra første udbudsrunde af 
Belysningspakke 1. Disse forudsætninger sammen med erfaringer fra Belysningspakke 2a til 2d viser en gen-
nemsnitlig investeringsomkostning på 337 kr./m2.  

Tabel 3.1. Varige ændringer, service 
1.000 kr. 2022 p/l Bevilling,  

profitcenter 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Energibesparelse  -460 -920 -920 -920 -920 -920 
Varige ændringer totalt, 
service 

 -460 -920 -920 -920 -920 -920 

 

Tabel 3.2. Anlægsinvesteringer i forslaget 
1.000 kr. 2022 p/l Bevilling,  

profitcenter 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Anlæg 3170 KEID, An-
læg, 5175 
Grundbudget-
tet 

4.960      

Investeringer totalt, an-
lægs 

 4.960      

 

 Effektivisering på administration 
 

 

Tabel 4.1 Varige ændringer, administration 
Nettoeffekt på  
administrative udgifter 

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

Inden for målsætning* -37 -74 -74 -74 -74 -74 
BUF -14 -29 -29 -29 -29 -29 
SOF -23 -45 -45 -45 -45 -45 
Varige ændringer totalt, admini-
stration 

-37 -74 -74 -74 -74 -74 

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med 
positivt (+) fortegn. 
* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018. 

 Fordeling på udvalg  
Grundlaget for fordelingen af forslagets økonomi mellem udvalgene tager udgangspunkt i de udvalgte ejen-
dommes areal. Fordelingen fremgår af tabel 12.1 nedenfor samt herunder: 
 

- BUF: 58.825 m2 

- SOF: 4.780 m2 

- KFF: 5.329 m2 

- SUF: 624 m2 

 Implementering af forslaget 
 
Anlægsinvesteringer håndteres af KEID som koncernenhed under Økonomiudvalget. 
Forslaget i Belysningspakke 2e inddrager Københavns Kommunes fagforvaltninger og relevante medarbej-
dere til at koordinere opgavens konkrete udførelse. Alle forvaltninger er således hørt mht. de involverede 
ejendomme og forudsætningerne i nærværende investeringsforslag. 
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 Inddragelse af samarbejdspartnere 
I forbindelse med udarbejdelse af investeringsforslaget og udvælgelse af de indgående ejendomme er ar-
bejdsgruppen for Belysningspakke 2 blevet adspurgt og har godkendt/er blevet orienteret om ejendomsli-
sten og forudsætningerne for investeringsforlaget, bl.a. gennem involvering af egne fagpersoner. 
De enkelte ejendommes ledelse/klyngeledelse/teknisk servicepersonale adviseres senest 6 uger inden 
egentlig installation af den nye LED-belysning med henblik på at koordinere indsats med lokalt personale. 

 Forslagets effekt 
Ny og bedre belysning vil forbedre det oplevede indeklima, da belysning har stor betydning for oplevelsen af 
et rum. Ydermere udarbejdes der af entreprenøren datasæt med lampetyper og antal pr. rum i de enkelte 
bygninger, lysberegninger, mv., som kan anvendes fremadrettet i f.eks. uddannelsessammenhæng og evt. til 
forskning.   

 Opfølgning 
KEID følger op på ejendommenes energibesparelser gennem energiovervågningssystemet Energy Key, men 
der kan ikke følges op på energiudgifterne til belysning isoleret 
  

Opfølgningsmål Hvordan måles  
opfølgningsmålet? 

Hvem er ansvarlig for  
opfølgning? 

Hvornår gennemføres op-
følgningen? 

Rettidig implementering Installationsarbejdet er 
afsluttet i 2022 

KEID Start 2023 

Realiseret udskiftet effekt For hver ejendom opgø-
res forbedringen målt 
som forskel i kWh. På de 
tidligere og nye installati-
oner 

KEID Start 2023 

 Risikovurdering  
Ejedomslisten er kvalificeret af forvaltningerne, men skulle der alligevel være ejendomme, som ikke er eg-
nede, kan der findes erstatningsejendomme fra den resterende del af kommunens ejendomsportefølje. 
Forslaget forudsætter, at den nuværende prissætning overholdes. Prisændringer på lyskilder, service og el 
kan påvirke forslaget negativt eller positivt.  
Ændret kvalitet af drivere, forkoblinger og lyskilder vil påvirke prisen til drifts- og serviceudgifter og dermed 
effektiviseringspotentialet.   
Risiko ved projektet overordnet vurderes af Københavns Ejendomme og Indkøb som lav.          

 Hvem er hørt?  
 Ja/Nej/Ikke relevant Dato for godkendelse og evt. høringssvar 

 (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse) 

Center for Økonomi, 
Økonomiforvaltningen 

Ja Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af 
Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden 
udvalgsgodkendelse. 
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 Teknisk bilag  
 

Tabel 12.1 Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service 
Udvalg  1.000 kr. 2022 p/l 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Økonomiudvalget Besparelse       

 Omkost-
ninger 

      

Koncernservice Besparelse       

 Omkost-
ninger 

      

Koncern IT Besparelse       

 Omkost-
ninger 

      

Københavns Ejen-
domme 

Besparelse       

 Omkost-
ninger 

      

Byggeri København Besparelse       

 Omkost-
ninger 

      

Kultur- og Fritidsud-
valget 

Besparelse -50 -100 -100 -100 -100 -100 

 Omkost-
ninger 

      

Børne- og Ungdoms-
udvalget 

Besparelse -359 -717 -717 -717 -717 -717 

 Omkost-
ninger 

      

Sundheds- og Om-
sorgsudvalget 

Besparelse -6 -12 -12 -12 -12 -12 

 Omkost-
ninger 

      

Socialudvalget Besparelse -45 -90 -90 -90 -90 -90 

 Omkost-
ninger 

      

Teknik- og Miljøudval-
get 

Besparelse       

 Omkost-
ninger 

      

Beskæftigelses- og In-
tegrationsudvalget 

Besparelse       

 Omkost-
ninger 

      

Total Besparelse -460 -920 -920 -920 -920 -920 

 Omkost-
ninger 

      

 

 
 



EFFEKTIVISERINGSFORSLAG 
Forslagets titel: Forslag 2. Indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler 

Kort resumé: Udbud af varer og tjenesteydelser giver mulighed for bedre priser og dermed driftsef-
fektiviseringer. Sideløbende har effektiv styring af eksisterende kontrakter bidraget til 
yderligere driftseffektiviseringer. 

Fremstillende 
forvaltning: 

Økonomiforvaltningen 

Berørte forvalt-
ninger: 

Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen 
Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen 
Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsfor-

valtningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

PL 2022 

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

1.1.1 Tabel 1 

1.000 kr. 2022 p/l Styringsområde 2022 2023 2024 2025 

Effektivisering på indkøbs-
området Service - 59.363 - 59.363 - 59.363 - 59.363
Effektivisering på indkøbs-
området 

Efterspørgselsstyret 
indsats - 234 - 234 - 234 - 234

Samlet varig ændring - 59.597 - 59.597 - 59.597 - 59.597
Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.  

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 

Med vedtagelsen af Styrket Indkøbsorganisation blev det besluttet, at der hvert år skal realiseres 55 mio. 
kr. i indkøbseffektiviseringer i 2020 p/l.  

1.3 FORSLAGETS INDHOLD 

Center for Indkøb har beregnet at der på nedenstående 44 indkøbsaftaler kan realiseres driftseffektiviserin-
ger. Bemærk at der er 6 KOP1 plans projekter med i forslaget. 5 aftaler: Biblioteksmaterialer, Avis og tids-
skrifter, Vinduespolering, Ortopædisk fodindlæg og Urologiske hjælpemidler giver ikke nogen effektivise-
ring. Endvidere overføres effektiviseringen på 3 indkøbsaftaler: Låseservice, Konferencer og Kurser i Office 
365 til E2023. 

1 KOP er ”kategoriopti eri gsprojekter” og dækker over i dkøbseffektiviseri ger /-optimeringer som ikke er opnået 
ved traditionelle udbud. Det er dog alle sager der reducerer udgifterne på samme måde som ved udbudsforretninger, 
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1.3.1 Tabel 2 

Tabel 2 viser fællesaftale indkøbseffektiviseringer til E2022 fordelt på indkøbsaftaler. 

Varige ændringer 
1.000 kr. 
2022 p/l 

      

Indkøbsaftale 2022 2023 2024 2025 

Idræts- og genoptræningsudstyr * -3.232  -3.232  -3.232  -3.232  

KOP plan Effektivisering Fælles materielstyring TMF -969  -969  -969  -969  
KOP Plan Effektivisering Årlig samlet bestilling af køretøjer og materiel i SKI 
TMF -969  -969  -969  -969  

KOP plan Effektivisering Graffitiafrensning Nørrebro og Indre by TMF -1.020  -1.020  -1.020  -1.020  
KOP plan Effektivisering Undersøgelse af muligheder på spildevand og net ta-
riffer CFI -68  -68  -68  -68  

Børnebleer -66  -66  -66  -66  

Kontormøbler SKI aftale 50.30 -1.920  -1.920  -1.920  -1.920  

Fysik og Kemi udstyr -54  -54  -54  -54  

Managementydelser SKI 17.11 og 17.13 - 11.602  
-

11.602  
-

11.602  
-

11.602  

Medieovervågning/nyhedsarkiv -230  -230  -230  -230  

Biblioteksmaterialer - ingen effektivisering 0  0  0  0  

Aviser og Tidsskrifter - ingen effektivisering 0  0  0  0  

Vinduespolering - ingen effektivisering 0  0  0  0  

FE - Elektriker -4.466  -4.466  -4.466  -4.466  

FE - VVS -4.661  -4.661  -4.661  -4.661  

FE - Maler -1.656  -1.656  -1.656  -1.656  

FE - Gulv -633  -633  -633  -633  

FE - Murer -116  -116  -116  -116  

FE - Glarmester -870  -870  -870  -870  

5-års eftersyn -37  -37  -37  -37  

Bystrategisk rådgivning -435  -435  -435  -435  

Kantine - TMF -827  -827  -827  -827  

Kantine - Rådhuset -649  -649  -649  -649  

Kantine - HNG -909  -909  -909  -909  

Kantine - Bernstorffsgade SOF/BIF -387  -387  -387  -387  

Låseservice - Effektivisering overføres til E2023 0  0  0  0  

Kloakrådgivning -396  -396  -396  -396  

ABA -2.235  -2.235  -2.235  -2.235  

Vikar - pædagog -2.607  -2.607  -2.607  -2.607  

16.07 Konferencer, seminarer og møder - Effektiviseringsoverføres til E2023 0  0  0  0  

Kurser Office 365 - Effektivisering overføres til E2023 0  0  0  0  

Dynamisk IT konsulenter KIT -7.041  -7.041  -7.041  -7.041  

Genudbud af Office365 licenser KIT -1.765  -1.765  -1.765  -1.765  

Kontorartikler* -1.173  -1.173  -1.173  -1.173  

Genbrugs hjælpemidler - genudbud SUF -205  -205  -205  -205  

Komfort kørestole - genudbud SUF -36  -36  -36  -36  

Ortopædisk fodindlæg - genudbud SUF - Ingen effektivisering 0  0  0  0  

Rundstrikket og fladstrikkede kompressionshjælpemidler - genudbud SUF -1.124  -1.124  -1.124  -1.124  
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Stomi - genudbud SUF -3.451  -3.451  -3.451  -3.451  

Urologiske hjælpemidler - genudbud SUF - Ingen effektivisering 0  0  0  0  

Fødevarer totalleverandør - BUF -3.054  -3.054  -3.054  -3.054  

Krydsramme kørestole - genudbud SUF -113  -113  -113  -113  

KOP plan effektivisering Opsigelse af inaktive ATU linjer KFF -316  -316  -316  -316  

KOP plan effektivisering Konsolidering af SMS-gateways KFF -306  -306  -306  -306  

Varige ændringer totalt -59.597  
-

59.597  
-

59.597  
-

59.597  
 

Ved hver af de ovenstående effektiviseringer eksisterer et bagvedliggende datasæt og en opsamling på den 
pågældende effektiviseringsberegning. Det anbefales at den enkelte forvaltning ved intern fordeling af for-
valtningens indkøbseffektivisering tager udgangspunkt i forvaltningens historiske indkøb på området. De 
relevante bilag kan tilgås ved nedenstående link. 
 
Link til bilag:  
eDoc - Dokument: E2022 Indkøbseffektiviseringer - bilag (kk.dk)  
 
Hvis linket ikke virker gå til eDoc sag: 2020-0899052-1 E2022 Indkøbseffektiviseringer – Bilag 

1.4 ØKONOMI 

En indkøbseffektivisering opnås typisk ved at der indgås billigere indkøbsaftaler eller ved at kommunale 

indkøbere i højere grad indkøber på eksisterende indkøbsaftaler. Det er på denne præmis, at Center for 

Indkøb afleverer dette effektiviseringsforslag. Læs mere om usikkerhedsfaktorer under afsnittet for risiko-

vurdering.  

Metoden for beregning af indkøbseffektiviseringer er forholdsvis simpel. Beregningen foretages ud fra et 

princip hvor kommunens historiske indkøbspriser sammenlignes med fremtidige indkøbspriser. Nedenstå-

ende effektiviseringer resulterer altså af at indkøbere i Københavns Kommune i 2022 har mulighed for at 

købe billigere ind end tidligere. Dette effektiviseringsforslag er en opsamling af knap 44 separate effektivi-

seringer. Derfor redegøres der ikke for hver delberegning i forslaget. Det samles dog op på beregningerne i 

de tilhørende bilag. Se afsnit 1.3 for link. 

1.4.1     Tabel 3 

Tabel 3 viser fællesaftale indkøbseffektiviseringerne til E2022 fordelt på indkøbsaftaler. Det er dog kun ef-

fektiviseringen på service der fremgår af nedenstående. I tabel 4 fremgår en tilsvarende præsentation af 

effektiviseringen ved efterspørgselsstyret indsats. 

Service 
1.000 kr. 
2022 p/l 

      

Indkøbsaftale 2022 2023 2024 2025 

Idræts- og genoptræningsudstyr * -3.232  -3.232  -3.232  -3.232  

KOP plan Effektivisering Fælles materielstyring TMF -969  -969  -969  -969  
KOP Plan Effektivisering Årlig samlet bestilling af køretøjer og ma-
teriel i SKI TMF -969  -969  -969  -969  
KOP plan Effektivisering Graffitiafrensning Nørrebro og Indre by 
TMF -1.020  -1.020  -1.020  -1.020  
KOP plan Effektivisering Undersøgelse af muligheder på spildevand 
og net tariffer CFI -68  -68  -68  -68  

https://prod.edoc5.kk.dk:9090/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?recno=27083991&module=Document&subtype=2&VerID=26272881
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Børnebleer -66  -66  -66  -66  

Kontormøbler SKI aftale 50.30 -1.853  -1.853  -1.853  -1.853  

Fysik og Kemi udstyr -54  -54  -54  -54  

Managementydelser SKI 17.11 og 17.13 -11.444  
-

11.444  
-

11.444  -11.444  

Medieovervågning/nyhedsarkiv -230  -230  -230  -230  

Biblioteksmaterialer - ingen effektivisering 0  0  0  0  

Aviser og Tidsskrifter - ingen effektivisering 0  0  0  0  

Vinduespolering - ingen effektivisering 0  0  0  0  

FE - Elektriker -4.466  -4.466  -4.466  -4.466  

FE - VVS -4.661  -4.661  -4.661  -4.661  

FE - Maler -1.656  -1.656  -1.656  -1.656  

FE - Gulv -633  -633  -633  -633  

FE - Murer -116  -116  -116  -116  

FE - Glarmester -870  -870  -870  -870  

5-års eftersyn -37  -37  -37  -37  

Bystrategisk rådgivning -435  -435  -435  -435  

Kantine - TMF -827  -827  -827  -827  

Kantine - Rådhuset -649  -649  -649  -649  

Kantine - HNG -909  -909  -909  -909  

Kantine - Bernstorffsgade SOF/BIF -387  -387  -387  -387  

Låseservice - Effektivisering overføres til E2023 0  0  0  0  

Kloakrådgivning -396  -396  -396  -396  

ABA -2.235  -2.235  -2.235  -2.235  

Vikar - pædagog -2.607  -2.607  -2.607  -2.607  
16.07 Konferencer, seminarer og møder - Effektiviseringsoverføres 
til E2023 0  0  0  0  

Kurser Office 365 - Effektivisering overføres til E2023 0  0  0  0  

Dynamisk IT konsulenter KIT -7.041  -7.041  -7.041  -7.041  

Genudbud af Office365 licenser KIT -1.765  -1.765  -1.765  -1.765  

Kontorartikler* -1.173  -1.173  -1.173  -1.173  

Genbrugs hjælpemidler - genudbud SUF -205  -205  -205  -205  

Komfort kørestole - genudbud SUF -36  -36  -36  -36  

Ortopædisk fodindlæg - genudbud SUF - Ingen effektivisering 0  0  0  0  
Rundstrikket og fladstrikkede kompressionshjælpemidler - genud-
bud SUF -1.124  -1.124  -1.124  -1.124  

Stomi - genudbud SUF -3.451  -3.451  -3.451  -3.451  

Urologiske hjælpemidler - genudbud SUF - Ingen effektivisering 0  0  0  0  

Fødevarer totalleverandør - BUF -3.045  -3.045  -3.045  -3.045  

Krydsramme kørestole - genudbud SUF -113  -113  -113  -113  

KOP plan effektivisering Opsigelse af inaktive ATU linjer KFF -316  -316  -316  -316  

KOP plan effektivisering Konsolidering af SMS-gateways KFF -306  -306  -306  -306  

Varige ændringer totalt, service -59.363  
-

59.363  
-

59.363  -59.363  
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1.4.2 Tabel 4 

Tabel 4 viser fællesaftale indkøbseffektiviseringerne til E2022 fordelt på indkøbsaftaler. Det er kun effektivi-

seringen på efterspørgselsstyret indsats der fremgår af nedenstående. I tabel 3 fremgår en tilsvarende præ-

sentation af effektiviseringen ved service. 

Efterspørgselsstyret indsats 1.000 kr. 2022 p/l     

Indkøbsaftale 2022 2023 2024 2025 

Kontormøbler SKI aftale 50.30 -67  -67  -67  -67  

Managementydelser SKI 17.11 og 17.13 -159  -159  -159  -159  

Fødevarer totalleverandør - BUF -9  -9  -9 -9  

Varige ændringer totalt, EI -233,9  -233,9  -233,9  -233,9  

 

 

1.5 FORDELING PÅ UDVALG 

Fordelingen på udvalg er baseret på forvaltningens historiske indkøb på indkøbsområdet. Forvaltningerne 

har ved hvert område været inkluderet i en valideringsproces. Her har hver forvaltning haft mulighed for at 

korrigere for faktorer der ikke fremgår af historisk indkøbsdata. 

1.5.1 Tabel 5 

Tabel 5 viser fællesaftale indkøbseffektiviseringerne til E2022 fordelt på udvalg  

    
1.000 kr. 2022 
p/l 

      

Udvalg 
Fordelings-

nøgle 
2022 2023 2024 2025 

Økonomiudvalget 23% -13.966 -13.966 -13.966 -13.966 
Beskæftigelses- og Integrationsudval-
get - Service 4% -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 
Beskæftigelses- og Integrationsudval-
get - EI 0% -234 -234 -234 -234 

Børne- og Ungdomsudvalget 25% -15.127 -15.127 -15.127 -15.127 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 13% -7.751 -7.751 -7.751 -7.751 

Socialudvalget 14% -8.637 -8.637 -8.637 -8.637 

Teknik- og Miljøudvalget 10% -6.013 -6.013 -6.013 -6.013 

Kultur- og Fritidsudvalget 9% -5.659 -5.659 -5.659 -5.659 

Borgerrådgiveren 0% -8 -8 -8 -8 

Intern Revision 0% -38 -38 -38 -38 

Total 100% -59.597 -59.597 -59.597 -59.597 
 

 

 

Som nævnt i afsnit 1.3 kan relevante bilag tilgås via nedenstående link: 
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eDoc - Administrativsag: E2022 Indkøbseffektiviseringer (kk.dk)  

Hvis linket ikke virker gå til eDoc sag:  

2020-0899052-2 E2022 Samlet effektiviseringsforslag 

2020-0899052-1 E2022 Indkøbseffektiviseringer – Bilag 

 

1.6 SAMLEDE INDKØBSEFFEKTIVISERINGER OVER 4 ÅR 

De samlede indkøbseffektiviseringer fra 2019 til 2022 viser hvor meget Københavns Kommune opnår akku-

muleret i effektiviseringer. Dette tal overrasker ofte idet effektiviseringerne har en varighed af 4 år. 

1.6.1 Tabel 6 

Tabel 6 viser de samlede indkøbseffektiviseringer fra 2019 til 2022. 

1.000 kr. 2021 p/l Styringsområde 2019 2020 2021 2022 

Effektivisering på indkøbsom-
rådet Service 25.972.105 31.114.446 

 
25.676.956 59.362.927 

Effektivisering på indkøbsom-
rådet 

Efterspørgselsstyret ind-
sats 672.410 283.200 

 
39.953 233.908 

Samlet varig ændring   26.644.515 31.397.645 25.716.909 59.596.835 
Forventet effektivisering (pl 
2017)   25.775.000 26.375.000 

 
26.800.000 

  
56.980.000,00  

Overpræsteret   -869.515 -5.022.645 1.083.091 -2.616.835 
Akkumuleret varig ændring år-
ligt   26.644.515 58.042.160 

 
83.759.069 143.355.903 

Akkumuleret varig ændring i 
alt         311.801.646 

 

 

1.7 FORSLAGETS EFFEKT 

Forslaget er baseret på indkøbsaftaler der allerede er indgået. Hver af disse aftaler vil desuden være trådt i 

kraft primo 2021 (nogle enkelte i 2020). Kommunale indkøbere vil dermed opleve, at det bliver billigere at 

indkøbe på de indkøbsområder dette forslag vedrører. Dette forslag er derfor baseret på, at disse frigjorte 

midler bliver genprioriteret. Kommunale indkøbere bør ikke opleve en forskel i købekraft. 

1.8 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET 

Effektiviseringsforslaget er beregnet på baggrund af allerede indgåede indkøbsaftaler, og forslaget kan der-

for implementeres straks. Den praktiske implementering indebærer en fortsat fokus på overholdelse af for-

pligtende indkøbsaftaler. Denne indsats er der i forvejen afsat midler til. 

https://prod.edoc5.kk.dk:9090/locator/DMS/Case/Details/Simplified/300001?recno=5448141&module=Case&subtype=300001&VerID=
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1.9 RISIKOVURDERING  

Dette effektiviseringsforslag forudsætter at man på indkøbsområdet indkøber på de forpligtende indkøbs-

aftaler. Indkøbes der ikke på de forpligtende indkøbsaftaler, realiseres forslaget ikke. På nuværende tids-

punkt er der i Københavns Kommune øget fokus på at facilitere det gode indkøb. Dette ses bl.a. ved stor 

fokus på kontrakt- og katalogstyring og indkøb via KKs webshop og Kvantum.    

 

Hvem er hørt?  

 Ja/Nej/Ikke relevant Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden 
udvalgsgodkendelse. 

Indkøbskredsen/ 
valideringsansvarlige/ 
arbejdsgruppe 

Ja Indkøbskredsen modtager månedligt opdateringer 
på udbudsplanen for udbud på fælles indkøbsaftaler. 
Herudover har indkøbskredsen forvaltningsvis udpe-
get medarbejdere der er ansvarlige for at validere 
data på de enkelte indkøbsområder. I form af ar-
bejdsgrupper og valideringsansvarlige er forvaltnin-
gerne altså hørt i materialet der ligger bag en effekti-
visering på et givent udbudsområde. 
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TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG 
Forslagets titel: Forslag 3. 

Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow 

Kort resumé: Det primære formål med forslaget er at forbedre arbejdsgangene på administrative opga-
ver, så lederne oplever kvalitetsforbedringer i sagsbehandlingen. Forslaget vil herudover 
optimere det administrative arbejde i kommunens administrative fællesskaber via et digi-
talt flow i sagshåndteringen i Serviceplatformen mellem de administrative fællesskaber i 
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Socialforvaltningen (SOF), og Kultur- og fritids-
forvaltningen (KFF) og de decentrale ledere i de tre forvaltninger.  

Fremstillende 
forvaltning: 

Økonomiforvaltningen (ØKF) 

Berørte forvalt-
ninger: 

x Økonomiforvaltningen x Socialforvaltningen 

x Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen 

x Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Beskæftigelses- og Integrationsfor-
valtningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 
1.000 kr. 2022 p/l Styrings-

område 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Varige ændringer 
Effektiviseringsgevinst Service  0 -707 -1.884 -2.120 -2.120 -2.120 
Drift af løsninger, KS Service  0 118 235 235 235 235 
Samlet varig ændring 0 -589 -1.649 -1.885 -1.885 -1.885

Implementeringsomkostninger 
Pilot- og uddannelsestiltag Anlæg 39 81 56 -  -  -  
Agent Workspace Anlæg 129 206 106 -  -  -  
Procesudvikling * Anlæg 1.006 1.657 1.005 -  -  -  
Flytte logik fra portal til inderside Anlæg 128 569 127 -  -  -  
Ekstern projektledelse, test, hyper-
care  

Anlæg 202 500 940 -  -  -  

Projektledelse, BUF Anlæg - 400 - - - - 
Projektledelse, SOF Anlæg - 400 - - - - 
Projektledelse, KFF Anlæg - 200 - - - - 

Samlede omkostninger 1.504 4.031 2.234 0 0 0 

Samlet økonomisk påvirkning 1.504 3.425 585 -1.885 -1.885 -1.885

Tilbagebetalingstid baseret på 
serviceeffektivisering 

6 

Tilbagebetalingstid baseret på 
totaløkonomi 

6 

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.  
* Der er over 100 processer med forskellig kompleksitet

Baggrund og formål 
Fra 2019 til 2020 har BUF og SOF implementeret administrative fællesskaber, og KFF har igangsat en indle-
dende pilot på administrativt fællesskab. Et administrativt fællesskab er en centralisering af de administrative 
opgaver lokalt i den enkelte forvaltning. Det drejer sig fx om administrative opgaver inden for personaleadmi-
nistration som fx ansættelser, barsel, lønændringer mm. men også opgaver indenfor økonomi og HR. Formå-
let med de administrative fællesskaber er at frigøre tid til lederne ved at samle administrative ressourcer i fæl-
lesskaber. De administrative fællesskaber har valgt at blive systemunderstøttet af ServiceNow HR-modulet. 

De administrative fællesskaber oplever i dag udfordringer med systemunderstøttelsen i form af bl.a. dobbelt-
tastninger af data fra indberetninger fra lederne til det administrative fællesskab og videre til Koncernservice 
(KS). For at forbedre understøttelsen af de administrative fællesskaber har KS med innovationsforslaget For-
bedring af Serviceplatformen ved brug af tværgående sagsforløb fra januar 2020 - i samarbejde med BUF 
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og SOF - analyseret løsningsmuligheder til bedre at understøtte arbejdet i de administrative fællesska-
ber. Analyserne peger på, at der med anvendelse af en række værktøjer i ServiceNow kan etableres en forbed-
ret systemunderstøttelse, der eliminerer hovedparten af udfordringerne.  
 

Dette forslag baserer sig på funktionelle komponenter i ServiceNow, som har stærke sammenhænge til de 
øvrige 2 forslag relateret til udvikling i ServiceNow, hhv. Systemunderstøttelse af kommunens onboarding-
proces for medarbejdere og Ny portal til Serviceplatformen. Derfor vil der være positive synergier mellem de 
forslag. 
 

Investeringsforslaget har i øvrigt ingen sammenhæng med tidligere cases forbundet med etableringen af de 
administrative fællesskaber, hvorfor der også er tale om nye indsatser med tilhørende gevinster.   

 Forslagets indhold 
Med investeringsforslaget implementeres nye tekniske værktøjer i Serviceplatformen. De nye værktøjer sikrer 
en bedre understøttelse af arbejdet i de administrative fællesskaber for de ledere, som serviceres af de admi-
nistrative fællesskaber. Det betyder, at sagsgangen ensrettes i den enkelte forvaltning, og at sagerne kommer 
direkte i sagsstyringssystemet, Serviceplatformen. Det leder til korrekt og effektiv sagsstyring fra start til 
slut, og resulterer i en effektivisering på 4,5 årsværk ved fuld implementering.  På den måde sikres det, at de 
involverede forvaltninger kan imødekomme de effektiviseringer, som følger af kommunens udmeldte effekti-
viseringskrav.  
  
Analyserne fra innovationscasen viser, at der med tilkøb af licenstypen Entreprise opnås de værktøjer, der 
muliggør en optimering af systemunderstøttelsen for de administrative fællesskaber og sammenhængen til 
deres ledere. 
    

Værktøjerne Life Cycle Events og Employee Servicecenter kan bruges til at skabe et sammenhængende flow i 
processerne mellem leder, de administrative fællesskaber og afslutningsvis KS. Yderligere er erfaringen, at 
værktøjerne giver en bedre understøttelse af lederne og den fælles opgaveløsning i snitfladen mellem leder 
og det administrative fællesskab.  
 
De administrative fællesskaber vil undgå at skulle arbejde i to forskellige portaler. Herved vil udfordringerne 
med et uhensigtsmæssigt sagsoverblik, dobbelttastning, lav datagenanvendelse og mange iterationer blive 
løst.  

  
Den bedre systemunderstøttelse fordrer en strømlining af arbejdsprocesser både i de enkelte administrative 
fællesskaber, men også på tværs mellem de administrative fællesskaber og KS. Den bedre system- og proces-
understøttelse giver både en bedre compliance, men kræver også at der indarbejdes en fællesstruktur for 
processerne. Det forventes, at der i projektet vil blive analyseret omkring 25 processer, der efterfølgende im-
plementeres som 8-12 nye samlede, optimerede processer og systemunderstøttede af det nye forbed-
rede procesflow i ServiceNow. Som eksempel på del-processer, der med dette projekt vil opnå forbedret sy-
stemunderstøttet i ServiceNow kan nævnes proces for Ansættelse, Fratrædelse og Barsel. Disse processer 
systemunderstøttes ikke fuldt ud i dag, hvor fx indhentning af arbejds- og opholdstilladelser samt sammen-
hænge på tværs mellem personalesager og økonomisager har elementer af håndholdt overlevering. 
 

Der er sammenhæng mellem dette investeringsforslag og forslaget, Ny portal til ServiceNow. Den nye portal-
løsning skal sikre, at grundlæggende funktionalitet understøttes i portalen, herunder den samlede portalople-
velse for indberetter, hvor sager og flow præsenteres ordentligt, og med et design, der understøtter en mo-
bilvisning.  

 Økonomi 
I 2020 gennemførte KS innovationsforslaget Ny portal til Serviceplatformen, der peger på, at den ønskede 
teknologi kan anvendes, hvilket har givet grundlaget for et estimat på forslagets løsning, som er afgivet af den 
eksterne leverandør. På den baggrund vurderer KS, at en samlet investering på 7,8 mio. kr. fordelt over 3 
budgetår (fra sommer 2021 – sommer 2023) kan sikre forslagets effektiviseringspotentiale. Investeringsfor-
slagets scope er drøftet med de nuværende administrative fællesskaber i BUF, SOF og KFF.  
  

Investeringsmidlerne anvendes til at sikre en styrket systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber 
og hermed komme udfordringer som fx dobbelttastning af data til livs, hvilket bl.a. resulterer i væsentlige 
tidsbesparelser for de administrative medarbejder i de administrative fællesskaber.  
 
Til at styrke systemunderstøttelsen af de administrative fællesskaber er der behov for at investere i udvikling 
af pilot – og uddannelsestiltag, som skal styrke brugerne i at bruge de nye løsninger på en effektiv og tryg 
måde. Derudover er den primære opgave at få kortlagt de gode og optimale processer, designe og få det im-
plementeret i en systemteknisk understøttelse. Derfor afsættes der midler til ekstraordinær driftsovervågning 
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efter implementering, hypercare. Niveauet er fastsat på baggrund af erfaringer fra lignende systemer.  Der er 
desuden tale om mange komplekse processer, hvorfor den primære udviklingsomkostning er allokeret til 
proceskonsulentressourcer (årsværk). Der afsættes yderligere godt 400 t. til udvikling af brugergrænsefla-
den, Agent Workspace. 
 
Derudover er der brug for interne ressourcer til projektledelse i de deltagende forvaltninger svarende til sam-
let 2 årsværk. Behovet er fastsat på baggrund af tidligere erfaringer.  
 
Investeringsforslagets fokus er at forbedre systemunderstøttelsen af de administrative fællesskabers opgaver, 
og investeringsforslagets gevinster realiseres derfor i de administrative fællesskaber. Gevinsterne opnås via 
tidsbesparelser i sagsbehandlernes arbejdstid i Serviceplatformen, ved at minimere dobbelttastninger samt 
den uhensigtsmæssige systemunderstøttelse. I takt med udviklingen af den forbedrede systemunderstøt-
telse optimeres arbejdsgange og processer og de administrative fællesskaber opnår at skulle arbejde i én 
portal. 
 
Parterne bag investeringsforslaget vurderer, at effektiviseringsgevinsten er på 4,5 årsværk (årsværkpris 471 
t.kr. inkl. 30 t. kr. OH) ved fuld effekt i 2024. Årsværkene er fordelt mellem parterne, så BUF opnår effektivise-
ringer svarende til 2,3 årsværk, SOF 1,8 årsværk og KFF 0,4 årsværk.  
 
Effektiviseringerne er fordelt mellem KFF, SOF og BUF ud fra antal sagsbehandlere, som bruger systemet i 
dag. Denne fordelingsmodel tager udgangspunkt i, at effektiviseringerne baserer sig på en gennemsnitlig 
tidsbesparelse for de enkelte sagsbehandlere i deres daglige sagsbehandling, som går på tværs af de admini-
strative fællesskaber. Erfaringerne fra de administrative fællesskabers nuværende sagsgange stillet over for 
mulighederne i den nye løsning sandsynliggør, at der er en væsentlig gevinst ved at implementerer den nye 
løsning. SOF og BUF har alene i det seneste år håndteret 111.995 sager. Erfaringerne fra innovationsforslaget i 
BUF og SOF viser, at der ved at undgå dobbelttastninger på disse sager, kan spares i gennemsnit 3-5 min. på 
sagsbehandling i de administrative fællesskaber. Og hvis disse resultater overføres til de samlede antal sager i 
hhv. BUF, SOF og KFF, så fremgår det, at der samlet set kan spares 4,5 årsværk i de tre forvaltninger.   
 
Forvaltningerne bliver, med støtte fra projektet, selvstændig ansvarlige for at effekterne opnås, når systemun-
derstøttelsen foreligger. Projektet vil have ansvar for at tilrettelægge et tilstrækkeligt gevinstarbejde i form af 
udarbejdelsen af et gevinstkort og succeskriterier samt sikre etablering af en model for gevinstrealisering. 
Forvaltningerne er ansvarlige for den efterfølgende gevinstopfølgning- og realisering i de administrative fæl-
lesskaber. Hvis der på et senere tidspunkt etableres yderligere administrative fællesskaber i KK, som ønskes 
understøttet af den udviklede løsning, vil det betyde, at casens løbende driftsomkostninger deles ud på flere 
bidragsydere.   
  
Grundet den løbende udrulning forventes effekterne i 2022 at svare til 1,5 årsværk brutto. I 2024 vil den sam-
lede effekt være 4,5 årsværk brutto. Årsagen hertil er, at processerne implementeres løbende, og derfor vil 
effekterne følge den løbende udrulning 
  
Systemkompleksiteten der følger af ændringerne betyder, at der skal tilføres 0,5 årsværk til den daglige drift 
og vedligeholdelse i KS. Tilførslen sker jf. KS’ ServiceNow governance.   

Tabel 2. Varige ændringer, service 
1.000 kr. 2022 p/l 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Effektiviseringsgevinst  0 -707 -1.884 -2.120 -2.120 -2.120 
Drift af løsninger, KS 0 118 235  235  235  235 
Varige ændringer totalt, 
service 

0 -589 -1.649 -1.885 -1.885 -1.885 

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget 
1.000 kr. 2022 p/l 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Systemomkostninger  1.504 3.031 2.238 0  0  0  
Pilot- og uddannelsestil-
tag  

39 81 56 -  -  -  

Agent Workspace 129 206 106 -  -  -  

Procesudvikling  1.006 1.657 1.005 -  -  -  

Flytte logik fra portal til 
inderside  

128 569 127 -  -  -  

Ekstern projektledelse, 
test, hypercare 

202 500 940 -  -  -  

Interne ressourcer 0 1.000 0 0 0 0 
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Projektledelse, KS - 0 - - - - 

Projektledelse, BUF - 400 - - - - 

Projektledelse, SOF - 400 - - - - 

Projektledelse, KFF - 200 - - - - 

       

Investeringer totalt, an-
læg 

1.504 4.031 2.234 0 0 0 

 Effektivisering på administration 
Effekterne i forslaget er administrative og bidrager til at opnå målsætningen om 10 % reduktion af de admini-
strative udgifter i de respektive forvaltninger.  
 

Tabel 4. Varige ændringer, administration 
Nettoeffekt på  
administrative udgifter 

1.000 kr. 2022 p/l 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inden for målsætning* 0 -707 -1.884 -2.120 -2.120 -2.120 
Uden for målsætning  0 118 235  235  235  235 
Varige ændringer totalt, administra-
tion 0 -589 -1.649 -1.885 -1.885 -1.885 

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med 
positivt (+) fortegn. 
* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018. 

 Fordeling på udvalg 
Fordelingen af effektiviseringerne er beregnet ud fra andelen af sagsbehandlere koblet på systemunderstøt-
telsen i dag (BUF 107, SOF 75, KFF 15).  Årsværkene er fordelt mellem parterne, så BUF opnår effektiviseringer 
svarende til 2,3 årsværk, SOF 1,8 årsværk og KFF 0,4 årsværk. 

 Implementering af forslaget 
KS er tovholder på gennemførslen af investeringsforslaget og vil være ansvarlig for den tekniske projektle-
delse, dialog med Koncern IT (KIT) mhp. sikkerhedsvurderinger, overholdelse af it-projektmodellen i KK samt 
afrapportering til IT-kreds og viden om ServiceNow. Forvaltningerne stiller relevante ressourcer (projektleder 
og fagspecialister) til rådighed for projektet, herunder bl.a. til test, analyse, procesdesign, undervisning og 
forandringsledelse. Udover adgang til faglig viden på de berørte fagområder i forvaltningerne, skal det i pro-
jektorganiseringen sikres, at der er den nødvendige beslutningskompetence for alle involverede forvaltnin-
ger. Ligeledes er det vigtigt, at udvalgte ledere i forvaltninger kan deltage i projektet og bidrage med viden 
om deres arbejdsopgaver i processerne. Det er forvaltningernes ansvar at sikre deltagelse fra lederne, og 
klæde dem på til opgaven.  
 
Alle deltagende forvaltninger repræsenteres i projektets styregruppe. 
 
Projektet forventes at strække sig over 2 år (sommer 2021 – sommer 2023) med løbende implementering af 
processerne. Dog tager investeringsforslaget forbehold for, at det detaljerede scope for projektet kan med-
føre justeringer i tidsplanen.    
  
Projektet arbejder med løbende implementering og gevinstrealisering, ved at høste fordelene ved den bedre 
procesunderstøttelse efterhånden som processerne bliver klar. Derudover giver en løbende implementering 
mulighed for indledningsvist at gøre erfaringer, når processerne omlægges og systemet tages i brug, der 
aktivt kan bruges i det videre arbejde med procesoptimering m.m.  
 
Ved gennemførsel af de planlagte forbedringer vil lederne og sagsbehandlerne i de administrative fællesska-
ber stå over for en række forandringer i deres arbejde med processerne og i deres systemunderstøttelse 
heraf. Det stiller krav til forandringsledelsen i projektet, hvor det skal sikres, at alle parter er klar til at tage de 
nye funktioner i brug. Det kræver undervisning i de nye processer og teknologier samt løbende information 
om nye tiltag. Det er centralt for projektets succes og gevinstrealiseringen, at alle parter har bidraget med vi-
den om deres arbejde i processen og systemunderstøttelse, og efterfølgende er godt understøtte i de foran-
dringer de nye processer medfører.   
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Forvaltningernes egne projektledere får en særlig aktie i forandringsledelsens succes, da de vil få ansvaret for 
indhold og rammer af uddannelse, udarbejdelse af nye arbejdsgange og implementering i de enkelte forvalt-
ninger. Ifald andre forvaltninger organiserer nye administrative fællesskaber, vil det være muligt at udbrede 
løsningen.  

 Inddragelse af samarbejdspartnere 
Projektets centrale interessenter og samarbejdspartnere vil blive inddraget i projektet. Det vil f.eks. være i 
form af repræsentanter for brugergrupper.  Projektet nedsætter en styregruppe, hvor alle de administrative 
fællesskaber er repræsenteret. Yderligere etableres en brugergruppe til at bistå med brugertest, input mv. 
Brugergruppen udpeges af de enkelte forvaltninger og vil indeholde både medarbejdere fra de administra-
tive fællesskaber og egentlige slutbrugere i forvaltningerne. 
  
De primære interessenter og samarbejdspartnere er:  

• Sagsbehandlere i de enkelte administrative fællesskaber  
• Ledere i forvaltningerne, som indberetter til de administrative fællesskaber  
• Ledere som selv indberetter direkte til KS (evt. via en stedfortræder).  
• Sagsbehandlere/Serviceindgangen i KS  
• ServiceNow teamet i KS  
• Koncern IT – tekniske systemejere   
• Eksterne leverandører som samarbejdspartnere i den tekniske udvikling  

 Forslagets effekt 
Investeringscasen bidrager til at løse de kendte udfordringer med systemunderstøttelsen af de administra-
tive fællesskaber, så der opnås en højere compliance og ensartethed, og de effektiviseringer som følger af 
kommunens udmeldte effektiviseringskrav, og en bedre brugeroplevelse for ledere og medarbejdere. 

 Opfølgning 
 

Opfølgningsmål Hvordan måles  
opfølgningsmålet? 

Hvem er ansvarlig for  
opfølgning? 

Hvornår gennemføres 
opfølgningen? 

Forbedret brugerople-
velse  

 - Forvaltningerne bliver, 
med støtte fra projektet, 
selvstændig ansvarlige 
for at effekterne opnås.  
  

Der vil være en løbende 
dialog mellem KS og For-
valtningerne. Forvaltnin-
gerne følger op på gevin-
sterne ultimo 2023. 

Styrket Compliance    - Forvaltningerne bliver, 
med støtte fra projektet, 
selvstændig ansvarlige 
for at effekterne opnås.  
  

Der vil være en løbende 
dialog mellem KS og For-
valtningerne. Forvaltnin-
gerne følger op på gevin-
sterne ultimo 2023. 

Ensartet og korrekt sags-
behandling  

 - Forvaltningerne bliver, 
med støtte fra projektet, 
selvstændig ansvarlige 
for at effekterne opnås.  
  

Der vil være en løbende 
dialog mellem KS og For-
valtningerne. Forvaltnin-
gerne følger op på gevin-
sterne ultimo 2023. 

Minimering af dobbelt-
tastninger  

Optælling af processer 
hvor dobbeltregistrering 
har fundet sted før og ef-
ter implementering af 
projektet   

Forvaltningerne bliver, 
med støtte fra projektet, 
selvstændig ansvarlige 
for at effekterne opnås.  
 

Der vil være en løbende 
dialog mellem KS og For-
valtningerne. Forvaltnin-
gerne følger op på gevin-
sterne ultimo 2023. 

Slutevaluering på effekt Forvaltningerne kortlæg-
ger projektets affødte ge-
vinster i egen forvaltning  

KS udarbejder slutevalu-
ering på effekt  
 

KS udarbejder en slut-
evaluering på effekt ul-
timo 2023. 

 Risikovurdering  
Det er centralt for effekterne af investeringsforslaget, at systemunderstøttelsen leder til de forventede tidsbe-
sparelser i sagsbehandlernes arbejdstid i Serviceplatformen.   
Udviklingen af en gennemgribende systemunderstøttelse er betinget af, at ny teknologi kan kobles sammen 
med Serviceplatformen i sin nuværende form således, at der kan sikres en sammenkobling til de øvrige funk-
tioner i serviceplatformen samt til de resterende forvaltninger.   
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Investeringsforslaget er afhængig af forvaltningernes tilslutning og løbende ressourceallokering således, at 
processer og sagsbehandling designes og vedligeholdes korrekt. Ved en samlet vurdering af risikoniveauet 
betragtes risikoen som lav. Risikoen imødegås ved uddannelse forøget brugervenlighed.     

 Hvem er hørt?  
 Ja/Nej Dato for godkendelse 

Center for Økonomi, 
Økonomiforvaltningen 

Ja 20-01-2021 

 

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

Ejendomsfaglig vurde-
ring 

Nej Ikke relevant  

IT-kredsen Ja Forslaget har været i høring i ITK 4. december. Der 
var ingen bemærkninger til forslaget 

Koncern-IT Nej 
 

Der er ikke tale om nyanskaffelse 

HR-kredsen Nej Ikke relevant 

Velfærdsanalytisk vurde-
ring 

Nej Ikke relevant 

 

 Teknisk bilag 

Tabel 4. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes 

  
1.000 kr. 2022 p/l      

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Intern Revision 0 0  0 0 0 0 

Borgerrådgiveren 0 0  0 0 0 0 

Økonomiudvalget 0 0  0 0 0 0 

Koncernservice 0 0  0 0 0 0 

Kultur- og Fritidsudvalget 0  -52   -147   -168   -167   -167  

Børne- og Ungdomsudvalget 0  -301   -843   -963   -964   -964  

Sundheds- og Omsorgsudvalget 0 0 0   0  0  0  

Socialudvalget 0  -236   -660   -754   -754   -754  

Teknik- og Miljøudvalget 0 0  0 0 0 0 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 0 0  0 0 0 0 

Total 0  -589   -1.649   -1.885   -1.885   -1.885  

 
  



TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG 

Side 7 af 7 
 

Tabel 5. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes 

Udvalg 

1.000 kr. 2022 p/l   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Intern Revision 0 0  0 0 0 0 

Borgerrådgiveren 0 0  0 0 0 0 

Økonomiudvalget 0  118   235   235   235   235  

Koncernservice 0 0  0 0 0 0 

Kultur- og Fritidsudvalget 0  -63   -167   -188   -188   -188  

Børne- og Ungdomsudvalget 0  -361   -963   -1.084   -1.084   -1.084  

Sundheds- og Omsorgsudvalget 0 0 0   0  0  0  

Socialudvalget 0  -283   -754   -848   -848   -848  

Teknik- og Miljøudvalget 0 0  0 0 0 0 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 0 0  0 0 0 0 

Total 0  -589   -1.649   -1.885   -1.885   -1.885  

 
 

Tabel 6. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget ikke indarbejdes 

Udvalg 

1.000 kr. 2022 p/l   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Intern Revision 0 0  0 0 0 0 

Borgerrådgiveren 0 0  0 0 0 0 

Økonomiudvalget 0  118   235   235   235   235  

Koncernservice/Koncern IT 0 0  0 0 0 0 

Kultur- og Fritidsudvalget 0  -10   -21   -21   -21   -21  

Børne- og Ungdomsudvalget 0  -60   -120   -120   -120   -120  

Sundheds- og Omsorgsudvalget 0 0 0   0  0  0  

Socialudvalget 0  -47   -94   -94   -94   -94  

Teknik- og Miljøudvalget 0 0  0 0 0 0 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 0 0  0 0 0 0 

Total 0 0  0 0 0 0 
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Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 

1.000 kr. 2022 p/l Styrings-
område 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Varige ændringer 
Effektivisering af manuelle processer  Service  -   -4.976  -10.807 -15.376 -15.376 -15.376
Ressourcer til øget analyse og kontrol Service  -    50   842   892   892   892  
Systemomlægninger Service  -    1.300   4.445   4.970   4.970   4.970  
Samlet varig ændring Service  -   -3.626   -5.520  -9.514  -9.514  -9.514 

Implementeringsomkostninger 
Systemudvikling og -licencer Anlæg  4.500   13.000   2.000  
Forretningsafdækning Anlæg  3.500   1.000   -   
Organisatorisk implementering Anlæg  1.250   4.250   2.750  
Samlede implementeringsomkostninger Anlæg  9.250   18.250   4.750  

Samlet økonomisk påvirkning  9.250   14.624   -770  -9.514  -9.514  -9.514 

Tilbagebetalingstid baseret på  
serviceeffektivisering 

6 år 

Tilbagebetalingstid baseret på  
totaløkonomi 

6 år 

Baggrund og formål 

Økonomikredsen besluttede i december 2020 at gennemføre en opgradering af Københavns Kommu-
nes økonomisystem (Kvantum) i 2021 til nyeste systemversion. Opgraderingen giver muligheder for 
både ibrugtagning af ny brugervenlig funktionalitet og muligheder for systemmæssige forenklinger. 
Økonomiforvaltningen søger med dette investeringsforslag at udnytte disse muligheder for at skabe 
administrative effektiviseringer på tværs af alle forvaltninger. Investeringsforslaget understøtter desu-
den, at økonomistyringen løftes til næste trin på modenhedstrappen for god økonomistyring.  

Forslagets indhold 

Københavns Kommune gennemførte i 2019 en evaluering af Kvantum, der konkluderede, at der er et 
behov for at styrke modenheden i økonomistyringen og arbejde i standardiserede processer i forhold til 

Forslagets titel: Forslag 4. 
Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser 

Kort resumé: Kvantum opgraderes teknisk i efteråret 2021 til den seneste version af SAP (SAP S/4 
HANA). Opgraderingen giver mulighed for videreudvikling af kerneprocesser, hvor øget 
automatisering, forenkling via standardisering samt ibrugtagning af ny funktionalitet kan 
bidrage til en effektivisering af administrative processer og en øget brugervenlighed. Inve-
steringsforslaget spiller ind i Københavns Kommunes strategi om at styrke modenheden i 
økonomistyringen.  

Fremstillende 
forvaltning: 

Økonomiforvaltningen 

Berørte forvalt-
ninger: 

☒ Økonomiforvaltningen ☒ Socialforvaltningen

☒ Kultur- og Fritidsforvaltningen ☒ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen ☒ Beskæftigelses- og Integrationsfor-

valtningen☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
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at anvende mulighederne i systemet. Økonomiforvaltningen vurderer, at investeringsforslaget vil bi-
drage til at øge kvaliteten i økonomistyringen til næste trin på modenhedstrappen, styrke den basale 
forretningsunderstøttelse og understøtte den strategiske retning for Københavns Kommune på økono-
miområdet. Forslaget indeholder investeringer i Kvantum, som muliggør en øget automatisering, com-
pliance (overholdelse af regler og retningslinjer) og færre manuelle arbejdsgange, som medfører en 
effektivisering på administrative opgaver samt en øget brugervenlighed i opgaveløsningen. En forud-
sætning for at realisere effektiviseringen er, at der i højere grad arbejdes i standardiserede processer på 
tværs af kommunen samt anvendelse af standard systemfunktionalitet. 
 
Økonomiforvaltningen foreslår, via en gennemgang, tilpasning og ibrugtagning af ny systemfunktiona-
litet i Kvantum at implementere tilpassede system- og arbejdsprocesser, så der fremadrettet anvendes 
færre ressourcer på manuelle processer i opgaveløsningen samt opnås en øget brugervenlighed. I for-
bindelse med forretningsafdækningen forud for tilpasning i system- og arbejdsprocesser, foretages der 
en vurdering af risici og muligheden for implementering af automatiske kontroller samt en eventuel ju-
stering af interne regler og arbejdsgange. Dertil foreslår Økonomiforvaltningen at gennemføre system-
forenklinger, som både sparer udgifter til drift og vedligehold, og som ligeledes giver brugerne en for-
bedret ramme for ledelsesinformation. 
 
Forslaget berører følgende områder: 

• Kreditorprocesser – optimering via forenkling og standardisering 

• Styrkelse af kontrolmiljø 

• Debitorprocesser – optimering via forenkling og standardisering 

• Optimeret datamodel i Kvantum 

• Mellemkommunal afregning 

• Andre forbedringer 
 
Økonomiforvaltningen vurderer, at de primære gevinster kan indfries ved en forenkling, standardise-
ring og forbedring af processer og arbejdsgange, som følge af en øget automatisering med dertilhø-
rende bortfald af manuelle opgaver i Kvantum i såvel forvaltningerne som i Koncernservice.  
 
F.eks. er der mulighed for en forenkling af arbejdet med kontrol og godkendelse af fakturaer ved mel-
lemkommunale afregninger, som kan automatiseres ved at implementere systembaserede kontroller 
mod fagsystemer - i dag gøres dette manuelt. Dertil vil der på kreditorområdet generelt kunne indfries 
gevinster som følge af en øget automatisering på kontering og godkendelse af fakturaer ved anven-
delse af ny teknologi (Machine Learning). Derudover styrkes kontrolmiljøet som følge af en øget sy-
stemunderstøttelse.   
 
Økonomiforvaltningen vurderer, at en øget automatisering og færre manuelle opgaver på sigt vil resul-
tere i færre fejl, en højere grad af procescompliance, et mere retvisende regnskab og færre kritiske revi-
sionsbemærkninger. Dertil vil en øget automatisering resultere i mere brugervenlighed som følge af 
færre klik og en forbedret brugergrænseflade.  
  
Økonomiforvaltningen vurderer tillige, at gevinster kan realiseres igennem systembesparelser, idet nye 
teknologiske muligheder kan medvirke til at forenkle det eksisterende systemlandskab. Særligt mulig-
heden for en forenkling som følge af en fuld udnyttelse af datamodellen, hvor alle data samles i kernen 
af Kvantum, gør, at den eksisterende budget- og opfølgningsløsning kan omlægges til færre systemer, 
uden at brugerne umiddelbart mærker nogen ændringer. Dertil giver en fuld udnyttelse af datamodel-
len mulighed for at omlægge rapporteringen fra Kvantum, hvorved der kan spares på drift og vedlige-
hold af et særskilt rapporteringsmiljø.  
 
Endvidere vil der på debitorområdet blive skabt nogle forenklinger af den nuværende systemløsning, 
der mindsker behovet for manuelle afstemninger og kontroller.  
 
I og med at forslaget rummer en række tilpasninger af både forretnings- og systemprocesser foreslår 
Økonomiforvaltningen, at forslaget styres ved en programorganisering forankret i Koncernservice ved 
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Center for Finans, som er systemejende organisation i et tæt samarbejde med forvaltningerne ved an-
vendelse af eksisterende samarbejdsfora, hvor Budget- og Regnskabskredsen vil fungere som styre-
gruppe. Programmet vil bestå af en række områder, hvor den konkrete proces eller arbejdsgang er i fo-
kus.  
 
Økonomiforvaltningen foreslår en procesvis udrulning fremfor en forvaltningsvis, så den organisatori-
ske implementering af de tilpassede processer ikke forudsætter et stort ressourcetræk i forvaltningerne. 
Koncernservice leverer et færdigt forslag for hver enkelt procesændring og yder derefter vejledning, 
udarbejder uddannelsesmateriale og udbyder kurser i forhold til at implementere processerne i forvalt-
ningerne. Ændringerne implementeres i tæt samarbejde med forvaltningerne. 
 
Særlige interessentgrupper og allerede eksisterende netværk og fora for hver enkelt proces vil blive 
inddraget ved anvendelse af den eksisterende styringsmodel for Kvantum, for eksempel vil det tværgå-
ende controllernetværk blive inddraget i forenklingen og standardiseringen af kreditorprocesserne.  
 
Med henblik på at skabe en så hurtig effektivisering som mulig, så forventes processerne med de stør-
ste gevinster at blive igangsat først.  
 

 Økonomi 
 
Det samlede investeringsbehov er på 32,3 mio.kr. i perioden 2021-2023. 
 
19,5 mio.kr. er udgifter til primært systemleverandøren KMD til opsætning og systemudvikling i Kvan-
tum. Investeringsbeløbet er fastsat på baggrund af dialog med KMD for så vidt angår opsætning og ud-
vikling af systemet. På de store ændringer er der estimeret et timeforbrug med en timesats på 1.100 
kr. på baggrund af udarbejdede scenariebeskrivelser.  
 
Hertil kommer 4,5 mio.kr. til forretningsafdækning for eksempel ”fit to standard” workshops med KMD 
med henblik på at matche forretningsbehov og systemløsning og gennemgang af processer samt dia-
log med forvaltninger. Beløbene til forretningsafdækning tager udgangspunkt i erfaring fra lignende 
projekter. 
 
Dertil 8,3 mio.kr. til organisatorisk implementering i form af blandt andet projektunderstøttelse, hvor 
Koncernservice bidrager med vejledninger og kurser i forhold til implementeringen i den enkelte for-
valtning. Beløbene til organisatorisk implementering tager udgangspunkt i erfaring fra lignende projek-
ter. 
 
De angivne nye varige omkostninger er primært til vedligehold og drift af systemændringer, som følge 
af en højere automatiseringsgrad af processerne og ansættelsen af et specialiseret årsværk til interne 
kontroller. De samlede varige omkostninger er estimeret til 5,9 mio. kr. årligt ved fuld effekt i 2024.  
Vedligehold og drift er systemudgifter, der enten omlægges eller bortfalder. Forslaget indeholder både 
reduktioner af vedligeholdsudgifter til blandt andet debitor- og rapporteringsløsningen i Kvantum og 
nye volumenbaserede systemudgifter. Estimaterne kommer ud fra dialog med potentielle leverandø-
rer.    
 
Med disse samlede investeringer er det muligt at få mere brugervenlig funktionalitet i økonomistyrin-
gen samt mere effektive økonomiprocesser, der bygger på en højere grad af automatisering og stan-
dardisering. 
 
For forvaltningerne betyder investeringen i projektunderstøttelsen hos Koncernservice, at de skal an-
vende færre ressourcer på implementeringen. Forvaltningen modtager et færdigt forslag til procesæn-
dring, som Koncernservice understøtter implementeringen af i form af kurser, vejledninger og uddan-
nelse. På den vis er det i investeringsforslaget medregnet, at der både er investeringsudgifter i en indle-
dende forretningsafdækning, i en egentlig systemudviklingsfase samt i den organisatoriske implemen-
tering. Forslaget afspejler dermed et samlet forløb. 
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Effektiviseringerne er beregnet ud fra enten årsværkseffektivisering eller besparelse af eksisterende ud-
gifter til systemdrift eller –vedligehold. Udgangspunktet er, at en effektivisering af et årsværk giver et 
provenu på 0,46 mio.kr.  
  

På området ”Kreditorprocesser - optimering via forenkling og standardisering” har Koncernservice op-
gjort fordelingen af effektiviseringerne på baggrund af de respektive forvaltningers andel af den sam-
lede relevante fakturamasse i 2019 i forhold til den gennemsnitlige minutbesparelse, der vil være ved at 
automatisere processen. Således vægten af effektiviseringen følger et relevant niveau for forvaltningen. 
Som følge af, at effektiviseringen i nogle tilfælde vil skulle realiseres ved minutbesparelser, er der ind-
regnet en konservativ samlet effektivisering på 14,9 årsværk. Til sammenligning har Intern Revision i de-
res rapport vedr. indkøbs- og kreditorområdet fra 2019 estimeret et potentiale på 24 årsværk. 
 
På området ”Styrkelse af kontrolmiljø” er effektiviseringen fordelt ligeligt mellem forvaltningerne, idet 
der vil være tale om de samme ændringer på tværs uanset forvaltningernes størrelse. Udgangspunktet 
er en ren årsværksfordeling på 2 årsværk i Koncernservice samt 0,5 årsværk i forvaltningerne. Ræsonne-
mentet for årsværkfordelingen er bortfald af manuelle opgaver, som følge af en markant øget tværgå-
ende systemunderstøttelse af periodeafslutningsprocessen samt et mindre tidsforbrug på ledelsestil-
syn og kontroller som følge af en bedre systemunderstøttelse af kontrolmiljøet. Estimatet er konserva-
tivt sat.  
 
På området ”Debitorprocesser - optimering via forenkling og standardisering” ligger effektiviseringerne 
kun i Koncernservice.  Området indeholder et forslag om at Kvantums debitorfunktionalitet udfases. 
Som en konsekvens af dette forventer Økonomiforvaltningen en systembesparelse på vedligeholdel-
sesudgifter. Dertil indeholder området en række enkeltstående procesforbedringer såsom bortfald af 
afstemningsopgaver mellem Opus Debitor og Kvantum, et mindre ressourceforbrug på håndtering af 
fejl samt nye muligheder for massevedligehold af servicekontrakter. Effektiviseringen beror sig på for-
enklinger i arbejdsgange ved Koncernservice konservativt estimeret ud fra lignende erfaringer til 1,1 års-
værk samt en besparelse på 300 t.kr. årligt på systemvedligeholdelse med fuld effekt fra 2024 og frem.  
 
På området ”Optimeret datamodel i Kvantum” samles budget, prognose og regnskab i kernen af Kvan-
tum, hvilket også gør det muligt at trække realtids ledelsesinformation, samt realtidsrapporter på 
fx udestående fakturaer og varemodtagelse. Dette giver effektiviseringer i Koncernservice på ca. 1,0 
mio. kr. årligt fra 2023 som følge af systembesparelser samt bortfald af opgaver i forbindelse med kvali-
tetssikring af data. Effektiviseringen er alene baseret på systembesparelser ved systemomlægnin-
ger. Oplægget er udarbejdet på baggrund af dialog med KMD, andre IT-konsulenthuse, Forretnings-
data og SAP Kompetencecenter. KMD har estimeret et timeforbrug, hvor gevinsten er baseret på en 
forventelig reduktion af udgiften til drift- og vedligehold samt såkaldte ETL-processer (extract, trans-
form & load).  
 
På området ”Mellemkommunal afregning” er effektiviseringen vurderet på baggrund af dialog med vel-
færdsforvaltningernes regnskabschefer samt en specialist fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin-
gen. På baggrund af den dialog er der indregnet en effektivisering på ca. 50 % af de ressourcer som i 
dag vurderes at blive anvendt på opgaven med at kontrollere mellemkommunale afregninger mellem 
fagsystem og Kvantum. Bruttoressourceanvendelsen i dag er 12 årsværk i ovenstående forvaltninger 
med en gennemslagseffekt på ca. 50% ud fra en betragtning om, at der også udføres andre opgaver af 
disse ressourcer. Gennemslagseffekten er vurderet ud fra dialog med primært Børne- og Ungeforvalt-
ningen. På området indregnes der 2,5 ÅV i BUF, 2,0 ÅV i SOF og 1 ÅV i SUF fra 2024 (gradvist indfas-
ning i 2022 og 2023).  
 
På området ”Andre forbedringer” er effektiviseringerne alene vurderet ud fra deres relevans i forhold til 
centrale regnskabs- og finansfunktioner i Økonomiforvaltningen. Det er særligt mulighederne for an-
vendelse af masseændringer på stamdataområdet samt øget automatisering af standardprocesser for 
eks. på bankområdet eller for afstemninger generelt, der ligger til grund for estimatet.  Men det kan ikke 
udelukkes, at blandt andet mulighederne for øget automatisering af for eksempel afstemninger også 
kan have relevans for forvaltningerne. Der er tillige indregnet en effektivisering på systemdrift og -vedli-
gehold som følge af ændringer til funktionalitet, som fortsat er i drift, men som ikke længere anvendes. 
Effektiviseringen er på 1,9 mio. kr. i Koncernservice ved fuld indfasning i 2023.  
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Investeringsforslaget er fuldt implementeret i 2024, hvor den årlige nettogevinst forventes at udgøre 
9,5 mio. kr.   
 

Tabel 2. Varige ændringer, service 
 

1.000 kr. 2022 p/l 
Bevilling, 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 profit-
center 

          

Effektivisering af manuelle proces-
ser 

  
 -     -4.976   -10.807   -15.376   -15.376   -15.376  

Ressourcer til øget analyse og kon-
trol 

  
 -     50   842   892   892   892  

Systemomlægninger   -   1.300   4.445   4.970   4.970   4.970  

Varige ændringer totalt, service    -   -3.626   -5.520   -9.514   -9.514   -9.514  

 

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget 
 

1.000 kr. 2022 p/l 
Bevilling, 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 profitcen-
ter 

          

Systemudvikling og -licencer    4.500   13.000   2.000  0,00 0,00 0,00 

Forretningsafdækning    3.500   1.000   -    0,00 0,00 0,00 

Organisatorisk implementering    1.250   4.250   2.750  0,00 0,00 0,00 

Investeringer totalt, anlæg    9.250   18.250   4.750  0,00 0,00 0,00 

 
 

 Effektivisering på administration 

Tabel 4. Varige ændringer, administration 
 
De angivne effektiviseringer på især området for mellemkommunal afregning samt forenklede kreditor-
processer medfører bortfald af administrative opgaver i forvaltningerne. Givet at både ledere og med-
arbejdere, som arbejder med kontering og godkendelser er registreret korrekt i relevante systemer, så 
vil disse effektiviseringer vedrøre udgifter til løn på administration. Derudover vil de varige reduktioner 
af systemudgifter ligeledes vedrøre administration. 
 
 

Nettoeffekt på  
administrative udgifter 

1.000 kr. 2022 p/l 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inden for målsætning*  -   -3.626   -5.520   -9.514   -9.514   -9.514  
Uden for målsætning  - - - - - - 
Varige ændringer totalt, administration  -   -3.626   -5.520   -9.514   -9.514   -9.514  

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med 
positivt (+) fortegn. 
* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018. 
 

 Fordeling på udvalg 
 
Fordelingen af effektiviseringer på udvalg sker på baggrund af konkrete vurderinger for hvert område.  
 
På det mellemkommunale område er effektiviseringen vurderet på baggrund af dialog med velfærds-
forvaltningernes regnskabschefer. På baggrund af den dialog er der indregnet en effektivisering på ca. 
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50 % af de ressourcer som i dag vurderes at blive anvendt på opgaven med at kontrollere mellemkom-
munale afregninger mellem fagsystem og Kvantum.  
 
På området ”Kreditorprocesser – optimering via forenkling og standardisering” har Koncernservice op-
gjort fordelingen af effektiviseringerne på baggrund af de respektive forvaltningers andel af den sam-
lede relevante fakturamasse i 2019 i forhold til den gennemsnitlige minutbesparelse der vil være ved at 
automatisere processen. Således vægten af effektiviseringen følger et relevant niveau for forvaltningen. 
Som følge af, at effektiviseringen i nogle tilfælde vil skulle realiseres ved minutbesparelser, er der ind-
regnet en konservativ samlet effektivisering på 14,9 årsværk. Til sammenligning har Intern Revision i de-
res rapport vedr. indkøbs- og kreditorområdet fra 2019 estimeret et potentiale på 24 årsværk. 
 
På området for styrkelse af kontrolmiljøet er effektiviseringen fordelt ligeligt mellem forvaltningerne, 
idet der vil være tale om de samme ændringer på tværs uanset forvaltningernes størrelse. 
 

 Implementering af forslaget 
 
Økonomiforvaltningen foreslår, at den organisatoriske implementering af forslaget primært varetages 
af Koncernservice. Dermed vil forvaltningerne kun i mindre omfang skulle afsætte ressourcer til imple-
mentering.  
 
Koncernservice leverer et færdigt forslag for hver enkelt procesændring samt sørger for hjælp og vej-
ledning i forbindelse med implementeringen i form af eksempelvis kurser og uddannelsesmateriale. 
Ændringerne implementeres i tæt samarbejde med forvaltningerne. 
 
Undervejs i processen vil forvaltningernes repræsentanter i Budget- og Regnskabskredsen og i Økono-
mikredsen blive inddraget, som styringsmodellen for Kvantum tilsigter. Koncernservice foreslår, at 
Budget- og Regnskabskredsen agerer som styregruppe for programmet. 
 
Økonomiforvaltningen vurderer, at tidsplanen for forslagets implementering forløber som skitseret ne-
denfor.   
 
I 2021 vil der være en forretningsafdækning, som løber frem til 30. juni 2021, hvor forslagets forskellige 
procesområder uddybes og kvalificeres yderligere mellem procesejer og forvaltningerne. I den forbin-
delse inddrages eksisterende fora. 
 
Efterfølgende vil der være en afklaringsfase som løber fra sensommeren 2021, hvor resultatet af forret-
ningsafdækningen med forvaltningerne bringes ind i en dialog med systemleverandøren, KMD, så for-
retningsbehov matches op imod de nye muligheder, der er for at anvende nye standardiserede proces-
ser i Kvantum. Denne opgave gennemføres af Koncernservice.  
 
2021 vil således være præget af den forberedende forretningsafdækning, hvor forvaltningerne kun skal 
bruge begrænsede ressourcer i form af en yderligere kvalificering af forslagets procesområder.  
 
Fra medio 2022 vil der blive mulighed for at implementere nye trimmede processer og brugervenlig 
funktionalitet i forvaltningerne. Implementeringen vil foregå procesvis for at undgå et stort ressource-
træk i forvaltningerne – processerne med de forventede største gevinster vil blive igangsat først.  
 

 Inddragelse af samarbejdspartnere 
 
Systemleverandøren KMD, som er den faste leverandør af Kvantumløsningen er blevet inddraget som 
sparringspartner i forhold til tilrettelæggelse af processer i implementeringsfasen og vil løbende blive 
inddraget undervejs i implementeringen.  
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Procesejerne for processerne i Kvantum i Økonomiforvaltningen og centrale brugere fra forvaltnin-
gerne er væsentlige samarbejdspartnere i gennemførelsen af dette investeringsforslag. Forvaltnin-
gerne vil i forretningsafdækningen, i form af eksisterende netværk og fora for de enkelte processer, 
spille en rolle i forhold til kvalificering af de enkelte områder, som forslaget vedrører.  
 
Dertil høres forvaltningernes repræsentanter i Budget- og Regnskabskredsen og i Økonomikredsen 
fremadrettet i implementeringen af forslaget via kredsene, som indgår som en fast del af Kvantums sty-
ringsmodel. Økonomiforvaltningen foreslår desuden, at Budget- og Regnskabskredsen indgår som fast 
styregruppe under implementeringen af forslaget. 
 

 Forslagets effekt 
 
Økonomiforvaltningen vil med dette forslag udnytte de muligheder som en opgradering af Kvantum til 
nyeste systemversion i 2021 giver i forhold til at forbedre og effektivisere økonomistyringen i Køben-
havns Kommune. 
 
Implementeringen af forslaget vil over en 6-årig periode sikre gevinster på en række områder, når der 
fra 2022 kan idriftsættes ny og brugervenlig funktionalitet i Kvantum. Projektet forventes at være fuldt 
implementeret i 2024. 
 
Særligt skitserer forslaget gevinster i form af en forenkling og forbedring af processer og arbejdsgange 
som følge af en øget automatisering og standardisering. En højere grad af automatisering vil afsted-
komme et bortfald af manuelle opgaver, hvilket medfører administrative effektiviseringer, mere trim-
mede processer og frigiver tid til opgaver af mere analytisk karakter.  
 
Dertil vil en reduktion i manuelle opgaver sikre en højere grad af compliance i forhold til regler/ret-
ningslinjer og færre fejl i opgaveløsningen, hvilket medfører et mere retvisende regnskab og dermed 
færre kritiske revisionsbemærkninger.  
 
Idriftsættelsen af ny funktionalitet i Kvantum fra 2022, vil forventeligt resultere i en højere grad af bru-
gervenlighed. 
 
Opgraderingen af Kvantum giver også mulighed for en række effektiviseringer i form af systembespa-
relser. Ved at udnytte datamodellen i Kvantum fuldt ud og derved styre flere processer fra Kvantums 
kerne kan der effektiviseres på drift og vedligehold af systemerne. Især rapporteringsområdet og sy-
stemunderstøttelsen af den eksisterende budget- og opfølgningsproces kan omlægges til færre syste-
mer uden at brugerne mærker nogle ændringer. 
 

 Opfølgning 
 

Opfølgningsmål Hvordan måles  
opfølgningsmålet? 

Hvem er ansvarlig for  
opfølgning? 

Hvornår gennemføres op-
følgningen? 

Administrative effektivise-
ringer, der svarer til bespa-
relserne i forslaget er ind-
friet 

- Måles dels på antal årsværk 
til løn, der bruges på de en-
kelte opgaver og processer  
- Måles dels på tilbagemel-
dingen fra forvaltningernes 
regnskabschefer til kvalifice-
ring af reduktionen i årsværk 

Koncernservice, Center for 
Finans 

Opfølgningen gennemføres 
løbende ca. et år efter den 
enkelte proces er implemen-
teret 

Systemforenklinger som 
beskrevet i forslaget er gen-
nemført 

Måles på antallet af systemer 
samt på udgifter til vedlige-
hold og drift hos KMD 

Koncernservice, Center for 
Finans 

Opfølgningen gennemføres 
årligt fra 2023 og frem til 
2026 

Færre kritiske revisions-
mærkninger er opnået 

Måles på antallet af kritiske 
revisionsbemærkninger, der 
knytter sig til processerne i 
forslaget 

Koncernservice, Center for 
Finans 

Opfølgningen gennemføres 
årligt fra 2023 og frem til 
2026 
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Forenklede arbejdsgange 
på områderne beskrevet i 
forslaget er implementeret 

Måles på den tid, der bruges 
på de enkelte processer, der 
er beskrevet i forslaget  

Koncernservice, Center for 
Finans 

Opfølgningen gennemføres 
årligt fra 2023 og frem til 
2026 

Mere brugervenlig funktio-
nalitet i Kvantum på de be-
skrevne områder er imple-
menteret 

Måles ved interview af bru-
gere samt spørgeskema 

Koncernservice, Center for 
Finans 

Opfølgningen gennemføres 
løbende ca. et år efter den 
enkelte proces er implemen-
teret 

 
De ovenstående opfølgningsmål afrapporteres løbende til styregruppen, Budget- og Regnskabskred-
sen. Koncernservice vil undervejs udføre en systematisk opfølgning på de enkelte områder i forslaget i 
forhold til gevinster og deres realiserbarhed i henhold til Københavns Kommunes koncept for opfølg-
ning på gevinstrealisering.  
 

 Risikovurdering  
 
Forslaget indeholder omlægninger af flere forretnings- og systemprocesser omkring anvendelsen af 
Københavns Kommunes økonomisystem Kvantum.  
 
De forretnings- og systemmæssige risici, der er forbundet med omlægningerne minimeres ved at im-
plementeringen foregår proces for proces, og ved at der allerede er eksisterende processer på områ-
derne som kan benyttes indtil omlægningerne, er fuldførte.  
 
Økonomiforvaltningen vurderer dog, at omlægningerne forudsætter en tyngde i den organisatoriske 
implementering, hvorfor det er indtænkt i forslaget, at en del af selve investeringen indeholder midler 
til implementeringsindsatsen. Økonomiforvaltningen foreslår i forlængelse af dette, at implementerin-
gen af forslaget organiseres som et program, hvorved den organisatoriske koordinering af processerne 
på tværs af Københavns Kommune sikres, og risikoen for, at der opstår flaskehalse minimeres. Ved esti-
meringen af implementeringsomkostningerne er der tillagt et risikotillæg. 
 
Fordi effektiviseringerne ikke alle udgøres af hele årsværk er det vanskeligt at estimere ressourcebespa-
relserne nøjagtigt. Der er derfor anlagt et konservativt estimat for ressourcebesparelserne. 
 
Derudover er det vanskeligt at forudse præcis hvornår forslagets gevinster kan indfries – i forslaget er 
der derfor anlagt en gradvis realisering af gevinster fra 2022 med fuld effekt fra 2024. 
 
Den samlede nettorisiko (risiko efter handlinger, der reducerer risici) ved forslaget vurderes som lav. 
 
 
 

Beskrivelse af risici   
Handlinger, der reducerer risici  

Ressourcebesparelser er svære at 
estimere til hele årsværk  
 

Estimaterne ift. ressourcebesparelser er konservativt sat. 

Det er vanskeligt at forudsige nøjag-
tigt, hvornår gevinsterne realiseres.  

I forslaget er der anlagt en gradvis realisering af gevinster fra 2022 med fuld ef-
fekt fra 2024. 

Da der er mange processer, der på-
virkes af forslaget på tværs af Køben-
havns Kommune kan der opstå fla-
skehalse  

Forslaget organiseres som et program, hvorved der sikres ressourcer til koordi-
nering på tværs. 

Der er ikke ressourcer til den organi-
satoriske implementering af forsla-
get  

Der er afsat midler til implementeringsindsatsen i forslaget samt tilføjet et risiko-
tillæg. 
 

 
Omfattende implementering 

Processerne implementeres én ad gangen så det sikres at forvaltningerne ikke 
overbelastes unødigt samt der sikres fokus på den enkelte proces plug n’ play  

Koncernservice absorbering Forslaget har en tidsmæssig udstrækning, der sikrer, at det kan absorberes hos 
Koncernservise. 

KMD absorbering Forslaget har en tidsmæssig udstrækning, der sikrer at det kan absorberes hos 
KMD. 
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Forvaltningernes absorbering (bru-
gere) 

Koncernservice leverer løsningerne til hver procesændring herunder uddannel-
sesmateriale, kommunikations mv. og forvaltningernes rolle er derfor af et min-
dre omfang. 

 
 
 

 Hvem er hørt?  
 Ja/Nej Dato for godkendelse 

Center for Økonomi, 
Økonomiforvaltningen 

Ja 26. februar 2021 

 

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

Ejendomsfaglig vurde-
ring 

Ikke relevant Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.  
 
Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. 
ændrede m2-behov, herunder: 
- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning 
- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål 
- ændring af eksisterende lejemål – renovering 
skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center 
for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af inve-
steringsforslaget. 
 
Sendes til: OKFDL Budgetkoordingering 

IT-kredsen Ja 4. december 2020 

Koncern-IT Ikke relevant 
 

Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.  
 
Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Kon-
cern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ’s 
godkendelse. 

HR-kredsen Ikke relevant Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.  
 
Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som in-
deholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, 
skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for 
Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investe-
ringsforslaget. 

Velfærdsanalytisk vurde-
ring 

Ikke relevant Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.   
 
Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal 
vurderes i forhold til om:   
1) forslaget er evidensbaseret,  
2) det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige 
gevinster for Københavns Kommune,  
3) lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, 
er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget 
4) forvaltningens forslag til opfølgning på investe-
ringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsyn-
liggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov 
for en separat evaluering.  
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 Teknisk bilag 

Tabel 12.1. Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service 
Udvalg  1.000 kr. 2022 p/l 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Økonomiudvalget 
Besparelse 
 0 0 -328 -656 -656 -656 

 
Omkostninger 
 0 0 0 0 0 0 

Koncernservice 
Besparelse 
 0 -3.118 -4.793 -5.046 -5.046 -5.046 

 
Omkostninger 
 0 1.350 5.287 5.862 5.862 5.862 

Koncern IT 
Besparelse 
 0 0 0 0 0 0 

 
Omkostninger 
 0 0 0 0 0 0 

Københavns Ejen-
domme 

Besparelse 
 0 0 0 0 0 0 

 
Omkostninger 
 0 0 0 0 0 0 

Byggeri København 
Besparelse 
 0 0 0 0 0 0 

 
Omkostninger 
 0 0 0 0 0 0 

Kultur- og Fritids-
udvalget 

Besparelse 
 0 -231 -385 -539 -539 -539 

 
Omkostninger 
 0      

Børne- og Ung-
domsudvalget 

Besparelse 
0 -447 -1968 -3561 -3561 -3561 

 
Omkostninger 
 0 0 0 0 0 0 

Sundheds- og Om-
sorgsudvalget 

Besparelse 
0 -317 -945 -1603 -1603 -1603 

 
Omkostninger 
 0 0 0 0 0 0 

Socialudvalget 
Besparelse 
 0 -403 -1510 -2673 -2673 -2673 

 
Omkostninger 
 0 0 0 0 0 0 

Teknik- og Miljøud-
valget 

Besparelse 
 0 -231 -446 -661 -661 -661 

 
Omkostninger 
 0 0 0 0 0 0 

Beskæftigelses- og 
Integrationsudval-
get 

Besparelse 
0 -231 -433 -636 -636 -636 

 
Omkostninger 
 0 0 0 0 0 0 

Total Besparelse 0 -4.976 -10.807 -15.376 -15.376 -15.376 

 Omkostninger 0 1.350 5.287 5.862 5.862 5.862 
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12.1 Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum  
 

Tabel A. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes 
 

Udvalg 
 

1.000 kr. 2022 p/l 

Bevilling, profit-
center mv.* 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Økonomiudvalget  -   -     -168   -406   -406   -406  

Koncernservice   -   -2.272   -2.448   -3.122   -3.122   -3.122  

Koncern IT   -     -     -     -     -     -    

Københavns Ejen-
domme 

 
 -     -     -     -     -     -    

Byggeri København   -     -     -     -     -     -    

Kultur- og Fritidsud-
valget 

 
 -    

 -168   -197   -334   -334   -334  

Børne- og Ungdoms-
udvalget 

 
 -    

 -325   -1.005   -2.203   -2.203   -2.203  

Sundheds- og Om-
sorgsudvalget 

 
 -    

 -231   -483   -992   -992   -992  

Socialudvalget   -     -294   -771   -1.654   -1.654   -1.654  

Teknik- og Miljøud-
valget 

 
 -    

 -168   -228   -409   -409   -409  

Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 

 
 -    

 -168   -221   -394   -394   -394  

Total   -     -3.626   -5.520   -9.514   -9.514   -9.514  

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplys-
ninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.  
 

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes 
 
 

Udvalg 1.000 kr. 2022 p/l 

Bevilling, profit-
center mv.* 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Økonomiudvalget   -     -     -328   -656   -656   -656  

Koncernservice   -     -1.768   494   816   816   816  

Koncern IT  - - - - - - 

Københavns Ejen-
domme 

 - - - - - - 

Byggeri København  - - - - - - 

Kultur- og Fritidsud-
valget 

  -    
 -231   -385   -539   -539   -539  

Børne- og Ungdoms-
udvalget 

  -    
 -447   -1.968   -3.561   -3.561   -3.561  

Sundheds- og Om-
sorgsudvalget 

  -    
 -317   -945   -1.603   -1.603   -1.603  

Socialudvalget   -     -403   -1.510   -2.673   -2.673   -2.673  

Teknik- og Miljøud-
valget 

  -    
 -231   -446   -661   -661   -661  

Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 

  -    
 -231   -433   -636   -636   -636  

Total  -   -3.626   -5.520   -9.514   -9.514   -9.514  

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplys-
ninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.  
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Tabel C. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget ikke indarbejdes 
Udvalg 1.000 kr. 2022 p/l 

Bevilling, profit-
center mv.* 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Økonomiudvalget                -     -     -161   -250   -250   -250  

Koncernservice                -     504   2.942   3.938   3.938   3.938  

Koncern IT  - - - - - - 

Københavns Ejen-
domme 

 
- - - - - - 

Byggeri København  - - - - - - 

Kultur- og Fritidsud-
valget 

 
 -    

 -63   -188   -206   -206   -206  

Børne- og Ungdoms-
udvalget 

 
 -    

 -121   -963   -1.357   -1.357   -1.357  

Sundheds- og Om-
sorgsudvalget 

 
 -    

 -86   -462   -611   -611   -611  

Socialudvalget   -     -109   -738   -1.019   -1.019   -1.019  

Teknik- og Miljøud-
valget 

 
 -    

 -63   -218   -252   -252   -252  

Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 

 
 -    

 -63   -212   -242   -242   -242  

Total  - -   -  -  -  -  

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplys-
ninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.  
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Forslagets titel: Forslag 5.  
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold

Kort resumé: Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser 
som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års bud-
getter hos forvaltningerne 

Fremstillende 
forvaltning: 

Økonomiforvaltningen 

Berørte forvalt-
ninger: 

Økonomiforvaltningen  X Socialforvaltningen 

X Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen 

 X Børne- og Ungdomsforvaltningen  X Beskæftigelses- og Integrationsfor-
valtningen X Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 
1.000 kr. 2022 p/l Styrings-

område 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Varige ændringer 
Afledte besparelser af renoverings-
projekter 

Service -2.801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 -2. 801

Samlet økonomisk påvirkning Service -2.801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 -2. 801

Tilbagebetalingstid baseret på 
serviceeffektivisering 

0 

Tilbagebetalingstid baseret på 
totaløkonomi 

0 

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.  

Baggrund og formål 
Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udarbejdet en model for indregning af energieffektivise-
ringer som følger af investeringer i varmeanlæg, renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kom-
munens ejendomme.  Med modellen opgør KEID årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte 
projekter.   

Modellen omfatter de energieffektiviseringer, som ikke er vedtaget som selvstændige effektiviserings-
cases. De energieffektiviseringer, der følger af effektiviseringscases, vil fortsat budgetmæssigt blive 
håndteret i de enkelte cases. 

Forslagets indhold 
Forslaget indeholder afledte energiforbedringer for syv projekter, som blev færdigmeldt i 2019 samt 
2020 samt 13 helhedsrenoveringer på skoler. Herudover er der inkluderet en væsentlig effektbidrags-
nedsættelse, der er blevet mulig efter omfattende arbejder med varmeforsyning i De Gamles By.  

Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 2,8 mio. kr. fordelt på fem forvaltninger. 

Projekter medregnet i forslag: 
• Helhedsrenovering af Amager Fælled Skole
• Helhedsrenovering af Bellahøj Skole
• Helhedsrenovering af Christianshavns Skole
• Helhedsrenovering af Frederiksgårds skole
• Helhedsrenovering af Grøndalsvænge Skole
• Helhedsrenovering af Holbergskolen
• Helhedsrenovering af Lundsskolen
• Helhedsrenovering af Lykkebo Skole
• Helhedsrenovering af Peder Lykke Skolen
• Helhedsrenovering af Rødkilde Skole
• Helhedsrenovering af Skt. Annæ Skole
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• Helhedsrenovering af Skolen på Amagerbro  
• Helhedsrenovering af Skolen ved Sundet 
• Foreningshuset Sundholmsvej 8, renovering af tag, vinduer og ventilation 
• Vuggestuen Isbjørnen nye Vinduer og ekstra isolering samt etablering af varmegenvinding 
• Ørnevej 51-55 Tagrenovering 
• Frankrigsgade Svømmehal vinduesudskiftning  
• Frederiksborgvej 107 renovering af etagedæk med ekstra isolering og udskiftning af vinduer 
• Renovering af gymnastiksale på Katrinedals skole 
• Nedsættelse af effektbidrag givet efter opsplitning af varmecentraler i De Gamles By  

 
Det følger af Københavns Kommunes ”Miljø i Byggeri og Anlæg” MBA , som er vedtaget i Borgerre-
præsentationen, at kommunen ved gennemførelse af alle vedligeholdelsesprojekter og tiltag med ener-
gibesparende potentiale har pligt til at foretage en beregning af de energieffektiviseringer, som det en-
kelte projekt m.v. giver.  
 
I praksis sker det ved, at en ekstern teknisk rådgiver foretager denne beregning. Disse opgørelser dan-
ner allerede grundlag for Københavns Kommunes salg af energibesparelser til energiselskaber, hvorfra 
indtægterne tilgår Københavns Kommunes Energisparepulje, som kan søges af alle kommunens insti-
tutioner og forvaltninger. Energiselskaberne er i den forbindelse underlagt opgørelses- og dokumenta-
tionskrav fra Energitilsynet, hvorfor beregningerne lever op til objektive og godkendte kriterier. 
 
De faktiske energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold vil i høj grad afhænge af de 
tekniske løsninger, det er muligt at implementere på en konkret ejendom. Desuden vil periodiseringen 
af arbejderne på de enkelte ejendomme være usikker, da vedligeholdelsesmidler kontinuerligt priorite-
res på tværs af ejendomsporteføljen, herunder af hensyn til overholdelse af anlægsloftet. Derfor indreg-
nes energibesparelserne først, når det faktiske vedligeholdelsesarbejde er udført. 

 Økonomi 
Beregningen af de opgjorte energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold er baseret 
på de beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme og el- og fjernvarmeprisen i 2019. 

Tabel 3.1. Varige ændringer, service 
1.000 kr. 2022 p/l 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Afledte besparelser af renove-
ringsprojekter 

-2.801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 

Varige ændringer totalt, ser-
vice 

-2.801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 

 

 Effektivisering på administration 
Forslaget indeholder effektiviseringer på administrationsejendomme for i alt 126 t. kr., der bidrager til 
målsætningen om en reduktion af kommunens administrative udgifter på 10 pct frem mod 2022.  

Tabel 4.1 Varige ændringer, administration 
Nettoeffekt på  
administrative udgifter 

1.000 kr. 2022 p/l 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inden for målsætning* -126 -126 -126 -126 -126 -126 
Varige ændringer totalt, administra-
tion 

-126 -126 -126 -126 -126 -126 

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med 
positivt (+) fortegn. 
* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018. 

 
Effektivisering på administration fordeler sig som nedenfor: 
 
SOF: 14 t.kr. 
BUF: 14.t.kr. 
BIF:  49 t.kr. 
SUF: 49t.kr 
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 Fordeling på udvalg 
Besparelserne er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejen-
domme.  

 Implementering af forslaget 
Renovering af de pågældende ejendomme er afsluttet inden udgangen af 2020, og alene den budget-
mæssige implementering udestår. 
 
Københavns Ejendomme og Indkøb foreslår, at det herefter overlades til de berørte forvaltninger at vur-
dere, i hvilket omfang disse besparelser skal indarbejdes direkte i forvaltningernes eller institutionernes 
budgetter fra 2021 og frem. 

 Inddragelse af samarbejdspartnere 
Energibesparelserne er beregnet af eksterne rådgivere på baggrund af Københavns Kommunes ”Miljø i 
Byggeri og Anlæg” MBA . 

 Forslagets effekt 
Renoveringer og planlagt vedligehold medfører udover energibesparelser generelt øget tilfredshed 
hos brugerne af de pågældende ejendomme. 

 Opfølgning 
Der følges ikke særskilt op på de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEIDs generelle energi-
overvågning. Det er Københavns Ejendomme og Indkøbs erfaring, at der ofte gennemføres kapacitets-
udvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være 
svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne, fra det øgede ener-
giforbrug som følger af, at arealet er udvidet mv. 
 

 Risikovurdering  
Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v. 

 Hvem er hørt?  
 Ja/Nej Dato for godkendelse 

Center for Økonomi, 
Økonomiforvaltningen 

Nej Skal ikke godkendes i henhold til kriterierne. Da der 
ikke indgår investeringsmidler.  
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 Teknisk bilag 

Tabel 12.1 Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service 
Udvalg  1.000 kr. 2022 p/l 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Økonomiudvalget Besparelse             

 Omkost-
ninger 

            

Koncernservice Besparelse             

 Omkost-
ninger 

            

Koncern IT Besparelse             

 Omkost-
ninger 

            

Københavns Ejen-
domme 

Besparelse 
            

 Omkost-
ninger 

            

Byggeri København Besparelse             

 Omkost-
ninger 

            

Kultur- og Fritidsud-
valget 

Besparelse 
-47  -47  -47  -47  -47  -47  

 Omkost-
ninger 

            

Børne- og Ungdoms-
udvalget 

Besparelse 
-2.561 -2.561  -2.561  -2.561  -2.561  -2.561  

 Omkost-
ninger 

            

Sundheds- og Om-
sorgsudvalget 

Besparelse 
-128  -128  -128  -128  -128  -128  

 Omkost-
ninger 

            

Socialudvalget Besparelse -16  -16  -16  -16  -16  -16  

 Omkost-
ninger 

            

Teknik- og Miljøudval-
get 

Besparelse 
            

 Omkost-
ninger 

            

Beskæftigelses- og In-
tegrationsudvalget 

Besparelse 
-49  -49  -49  -49  -49  -49  

 Omkost-
ninger 

            

Total Besparelse -2.801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 -2. 801 

 Omkost-
ninger 
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Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 
1.000 kr. 2022 p/l Styrings-

område 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Varige ændringer 

Effektivisering af driften i Koncern-
service 

Service 
543 543 543 543 543 543 

Samlet varig ændring Service -543 -543 -543 -543 -543 -543

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.  

Baggrund og formål samt forslagets indhold 
Koncernservice har i 2020 forenklet prisstrukturen og nedsat timepriserne for en række ydelser på finans-, 
personale-, og HR-området. Det er fx være ydelser relateret til organisationsændringer eller rådgivning og 
konsulentbistand. Dette medfører, at forvaltningerne har færre udgifter til samme ydelser, og at Koncernser-
vice reducerer sine driftsomkostninger til de tilsvarende færre indtægter.  

Dermed kan forvaltningerne anvende besparelsen som bidrag til at indfri deres effektiviseringsmåltal. 

Økonomi 

I tabel 2 nedenfor fremgår de ydelser fra Servicekataloget, som KS har nedsat priserne for. EGU-ydelsen 
kommer udover. Prisen på ydelserne er blevet billigere, hvilket indebærer en besparelse for forvaltnin-
gerne. Beløbet svarer til 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem. 

Tabel 2: Oversigt over besparelse for forvaltningerne ved nedsættelse af timepriser i KS 

Kr., 2021 p/l t.kr. 
Ydelser fra Servicekatalog 

Gl. time-
pris (kr.) 

Indtægter ved 
tidligere timpe-
ris 

Ny time-
pris (kr.) 

Nyt indtægts-
niveau 

Besparelse for 
forvaltnin-
gerne 

3.4 Organisationsændringer 656 -1.013. 466 -721 -292 

4.3.14 Kursusadministration 
af fælles kurser 

656 -359 466 -257 -102 

Forslagets titel: Forslag 6. 
     Nedsættelse af priser i Koncernservices servicekatalog

Kort resumé: Koncernservice (KS) i Økonomiforvaltningen (ØKF) har genberegnet og forenklet pri-
serne på en række services til forvaltningerne i det servicekatalog, som forvaltningerne 
kan købe ydelser fra. Priserne er nedsat på blandt andet finans-, personale- og HR-områ-
det. Dette har medført, at forvaltningerne betaler mindre for ydelserne og at Koncernser-
vice i ØKF omstiller sine driftsomkostninger til den fremtidige mindreindtægt.  

Fremstillende 
forvaltning: 

Økonomiforvaltningen 

Berørte for-
valtninger: 

☒ Økonomiforvaltningen ☒ Socialforvaltningen
☒ Kultur- og Fritidsforvaltningen ☒ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen ☒ Beskæftigelses- og Integrationsfor-

valtningen☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
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EGU-elever 656 -254 466 -179 -75 

5.3. Rådgivningen og Konsu-
lentbistand 

656 -253 466 -178 -75 

Hovedtotal 2.624 -1.879 1.864 -1.336 -543 

* Summer og delsummer kan afvige sfa. afrundinger 
 
Det er kun Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF), der modtager ydelsen EGU-elever, og hovedsaligt Økono-
miforvaltningen (ØKF), der aftager ydelsen kursusadministration. På den baggrund tilfalder effektiviseringen 
for disse to ydelser hhv. BUF og ØKF. Fordelingen af effektiviseringen af ydelsen rådgivning og konsulentbi-
stand er foretaget på hhv. Teknik- og Miljøforvaltningen og ØKF, som er de to forvaltninger, der har anvendt 
ydelsen i 2019-2020. Endelig er effektiviseringen vedrørende organisationsændringer fordelt ligeligt mellem 
forvaltningerne på grund af en generel variation i forvaltningernes brug af denne ydelse. 

 
Tabel 3: Fordeling af besparelsen på forvaltningerne 

Opkrævning 

Ordning 
3.4 Organisati-
onsændringer 

4.3.14 Kursusadmini-
stration af fælles kurser 

EGU-
elever 

5.3. Rådgiv-
ningen og 

Konsulentbi-
stand 

I aIt 

1.000 kr., 2021-p/l    

Økonomiforvaltningen -42 -102   37 -181 

Kultur- og Fritidsfor-
valtningen 

-42       -42 

Børne og Ungdomsfor-
valtningen 

-42   -75   -117 

Socialforvaltningen -42       -42 

Sundheds- og Om-
sorgsforvaltningen 

-42       
-    

42- 

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen 

-42     37 -79 

Beskæftigelses- og In-
tegrationsforvaltnin-
gen 

-42       -42 

I alt -292 -102 -75 -74 -543 

* Der kan være afvigelser mellem beløb i rækkerne og summerne sfa. afrundninger. 

 Effektivisering på administration 
 

Tabel 4. Varige ændringer, administration 
Nettoeffekt på  
administrative udgifter 

1.000 kr. 2022 p/l 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inden for målsætning* -543 -543 -543 -543 -543 -543 
Uden for målsætning        
Varige ændringer totalt, admini-
stration 

-543 -543 -543 -543 -543 -543 
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Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med 
positivt (+) fortegn. 
* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018. 

 Implementering af forslaget 
Forslaget er implementeret med Servicekataloget for 2021, der er godkendt af forvaltningerne i december 
2020. 

 Inddragelse af samarbejdspartnere 
Budget- og Regnskabskredsen har godkendt ændringerne af priser i forbindelse med særskilt sag herom 
samt Servicekataloget. Det er denne prisændring, som giver den tværgående besparelse. 

 Forslagets effekt 
Forvaltningerne vil betale færre penge for de samme ydelser efter prisforenklingen. 

 Opfølgning 
Ikke relevant 

 Risikovurdering  
Ikke relevant. 

 Hvem er hørt?  

 Ja/Nej/Ikke relevant Dato for godkendelse og evt. høringssvar 
 (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse) 

HR-kredsen Ikke relevant Ikke relevant. 
 

IT-kredsen Ikke relevant 
 

Ikke relevant. 
 

 
  

10. Teknisk bilag (Udfyldes, hvis effektiviseringerne tilfalder mere end en forvaltning. Ellers slettes 
afsnittet)  

 

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service 
Udvalg  1.000 kr. 2022 p/l 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Økonomiud-
valget 

Bespa-
relse 

19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 

 Om-
kostnin-
ger 

      

Koncernser-
vice 

Bespa-
relse 

99 99 99 99 99 99 

 Om-
kostnin-
ger 

      

Koncern IT Bespa-
relse 

47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 

 Om-
kostnin-
ger 

      

Københavns 
Ejendomme 

Bespa-
relse 

14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 



Side 4 af 4 
 

 Om-
kostnin-
ger 

      

Byggeri Køben-
havn 

Bespa-
relse 

      

 Om-
kostnin-
ger 

      

Kultur- og Fri-
tidsudvalget 

Bespa-
relse 

42 42 42 42 42 42 

 Om-
kostnin-
ger 

      

Børne- og Ung-
domsudvalget 

Bespa-
relse 

117 117 117 117 117 117 

 Om-
kostnin-
ger 

      

Sundheds- og 
Omsorgsudval-
get 

Bespa-
relse 

42 42 42 42 42 42 

 Om-
kostnin-
ger 

      

Socialudvalget Bespa-
relse 

42 42 42 42 42 42 

 Om-
kostnin-
ger 

      

Teknik- og Mil-
jøudvalget 

Bespa-
relse 

79 79 79 79 79 79 

 Om-
kostnin-
ger 

      

Beskæftigelses- 
og Integrati-
onsudvalget 

Bespa-
relse 

42 42 42 42 42 42 

 Om-
kostnin-
ger 

      

Total Bespa-
relse 

543 543 543 543 543 543 

 Om-
kostnin-
ger 

      

 

 


