
 

 

Bilag 7 
 

Opfølgning på igangværende tværgående investerings- 
og innovationsforslag fra 2018 og frem  
 
Resumé 

Med bilaget følges op på igangværende tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og 

frem. 23 ud af 25 tværgående investeringsforslag forløber som planlagt. For de sidste to forslag er 

der foretages kompenserende handlinger og der er lagt en ny tidsplan for et af forslagene. Opfølg-

ningen er til orientering.  

 

Sagsfremstilling  

Det blev besluttet med budget 2020, at Økonomiudvalget i juniindstillingen skal følge op på samt-

lige tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem. Alle fagudvalg følger tilsva-

rende op på deres forvaltningsspecifikke forslag. Det er sket i deres budgetbidrag. Opfølgningen 

sker for at sikre et samlet overblik over fremdrift, gevinstrealisering og evt. kompenserende handlin-

ger. I tabel 2 følges der op på de 25 tværgående investeringsforslag, som er vedtaget fra 2018 og 

frem. 23 investeringsforslag forløber som planlagt.  

 

Forslaget Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personale-

sager er forsinket fordi projektet er afhængig af kommunens telefoniplatform, som er under udskift-

ning. KIT har lagt en ny tidsplan og forslaget forventes nu fuldt implementeret i 2024 i stedet for 

2023.  

 

Forslaget Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur er sat på pause til 1. 

august 2021. Forslaget kan stadig realiseres, men der er behov for at reperiodisere dele af anlægsbe-

villingen, hvilket sker i regi af processen for opfølgning på anlægsbevillinger. Reperiodiseringen har 

ingen konsekvenser for tidspunkt eller niveau for varig effektivisering.  

 

Tabel 1 forklarer de tre kategorier af farvemarkering.   
  



 

 

 

Tabel 1. Forklaring af farvemarkering for investeringsforslag 
 

 

 

 

Grøn Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det be-

skrevne område 

Gul Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en an-

den indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis 

der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsin-

kelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget 

Rød Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet 

ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget 

kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. ud-

gangspunktet i forslaget 



Tabel 2. Opfølgning på investeringsforslag fra 2018 og frem inddelt i forvaltninger 

Titel på forslag  

(farvestatus*) 

Samlet in-

vestering i 

forslag* 

Samlet effekti-

visering ved 

fuld indfas-

ning* 

Aktuel dato 

for fuld im-

plemente-

ring* 

Er der tidligere fo-

retaget kompen-

serende handling 

Bemærkning Håndtering Skal kompense-

rende handling 

godkendes af 

ØU og BR?**  

Konsekvens ef-

ter håndtering 

Kultur og Fritidsforvaltningen  

OFS 2017-2018 

Forbedret digital kontakt med 

borgere og virksomheder på 

kk.dk  

5,0 0,3 2020 Nej Forslaget er fuldt im-

plementeret og udgår 

fra opfølgningen. 

   

Budget 2020 

Pilot Amager – Samdrift for vi-

cevært og den nære arealpleje 

5,2 0,2 2022 Nej     

Budget 2021 

Effektiv og mere sammenhæn-

gende kontrol med bopælsre-

gistreringer og udbetaling af 

sociale ydelser 

1,8 3,5 2021 Nej     

Teknik- og Miljøforvaltningen 

OFS 2018-2019 

Fælles materielstyring – Reduk-

tion af materiel i Københavns 

Kommune 

 
0,51 

 
-2,64 

 
2020 

 
Nej 

Forslaget er fuldt im-

plementeret og udgår 

fra opfølgningen. 

    

Økonomiforvaltningen 

OFS 2017-2018 

Udbud af datalinjer 13.148 -2.824 2020  

Forslaget er fuldt im-

plementeret og udgår 

fra opfølgningen.  

   

Budget 2019 

Belysningspakke 2 etape a – 

LED-belysning i Københavns 

Kommunes ejendomme 

26.631 -5.148 2024 

Ja.  

ØU d. 14. maj 

2019 pkt. 5. 

    

Effektbidrag 2 4.012 -1.201 2023 Nej     

Energibesparende Ventilation 5.425 -1.124 2023 

Ja.  

ØU d. 14. maj 

2019 pkt. 5.  

    



 

 

Titel på forslag  

(farvestatus*) 

Samlet in-

vestering i 

forslag* 

Samlet effekti-

visering ved 

fuld indfas-

ning* 

Aktuel dato 

for fuld im-

plemente-

ring* 

Er der tidligere fo-

retaget kompen-

serende handling 

Bemærkning Håndtering Skal kompense-

rende handling 

godkendes af 

ØU og BR?**  

Konsekvens ef-

ter håndtering 

Energirigtig ventilation på Råd-

huset 
9.734 -2.08 2026 

Ja.  

ØU d. 14. maj 

2019 pkt. 5.  

    

OFS 2018-2019 

Styrket indkøbsorganisation 67.276 -145.084 2024 Nej     

Synergier for fælles arealpleje- 

og viceværtsdrift på tværs af KK 
10.200 -2.478 2021 Nej 

    

Etablering af rengøringsfælles-

skab i Københavns Kommune 
41.632 -29.402 2024 

Ja.  

BR d. 12. dec. 

2019 pkt. 12. 

    

Optimering af regres i kommu-

nens forsikringssager 
2.153 -1.257 2022 Nej 

    

Belysningspakke 2b 10.964 -2.104 2020 Nej 

Forslaget er fuldt im-

plementeret og udgår 

fra opfølgningen. 

   

Effektivisering af det tidligere 

Betaling og Kontrol i Koncern-

service 

12.300 -3.200 2022 Nej 

    

Automatisering af it-drift med 

fokus på standardisering af Kø-

benhavns Kommunes Micro-

soft-databaseplatform 

4.550 -1.210 2021  

    

Automatisering af support ved 

medarbejderhenvendelser om 

it-, finans- og personalesager 

6.172 -1.303 2024  

Løsningen er afhængig 

af en integration til 

kommunens telefoni-

platform, som pt. er 

under udskiftning. In-

tegrationen er forsinket 

som en konsekvens af 

den generelle forsin-

kelse af den nye telefo-

niplatform 

KFF og KIT er i dialog 

med leverandøren 

omkring håndtering 

for at minimere den 

periode hvor løsnin-

gen ikke er i drift i for-

bindelse med skiftet 

af telefoniplatformen. 

Nej  Det forventes at 

løsningen i en 

kortere periode i 

2021 ikke vil 

være i drift. I 

denne periode 

kan kommunens 

medarbejdere 

opleve en min-

dre stigning i 



 

 

Titel på forslag  

(farvestatus*) 

Samlet in-

vestering i 

forslag* 

Samlet effekti-

visering ved 

fuld indfas-

ning* 

Aktuel dato 

for fuld im-

plemente-

ring* 

Er der tidligere fo-

retaget kompen-

serende handling 

Bemærkning Håndtering Skal kompense-

rende handling 

godkendes af 

ØU og BR?**  

Konsekvens ef-

ter håndtering 

ventetiden ved 

opkald til kon-

cernenhedernes 

telefonsupport. 

Forslaget for-

ventes fuldt im-

plementereret i 

2024 i stedet for 

2023.  

Budget 2020 

NemID-selvbetjeningsløsning 

til nulstilling af adgangskoder 

og åbning af låste it-bruger-

konti 

1.045 -255 2020  

Forslaget er fuldt im-

plementeret og udgår 

fra opfølgningen. 

   

OFS 2019-2020 

Affaldssensorer 1.224 -275 2021      

Belysningspakke 2c 5.151 -939 2021      

Flytning og modernisering af 

Københavns Kommunes it-in-

frastruktur 

40.143 -4.864 2024 Nej  

Projektet sættes pr. 1. 

april 2021 på pause, da 

det er uafklaret hvilken 

konsekvens de kom-

mende retningslinjer 

fra det Europæiske Da-

tabeskyttelsesråd vedr. 

anvendelse af cloudtje-

nester vil få. Det for-

ventes at det afklares i 

Q2 eller Q3 2021, hvor-

efter projektet forven-

tes at kunne genopta-

ges 

Det forventes at pro-

jektet kan genopta-

ges 1. august 2021. 

Den samlede busi-

ness case kan stadig 

realiseres, men der er 

behov for at reperio-

disere dele af an-

lægsbevillingen, hvil-

ket sker i regi af pro-

cessen for opfølg-

ning på anlægsbevil-

linger 

Nej Såfremt projek-

tet kan genopta-

ges 1. august er 

der ingen kon-

sekvenser for 

tidspunkt eller 

niveau for varig 

effektivisering. 

Såfremt projek-

tet ikke kan gen-

optages 1. au-

gust udarbejdes 

en ny vurdering 



 

 

Titel på forslag  

(farvestatus*) 

Samlet in-

vestering i 

forslag* 

Samlet effekti-

visering ved 

fuld indfas-

ning* 

Aktuel dato 

for fuld im-

plemente-

ring* 

Er der tidligere fo-

retaget kompen-

serende handling 

Bemærkning Håndtering Skal kompense-

rende handling 

godkendes af 

ØU og BR?**  

Konsekvens ef-

ter håndtering 

Identificering, afmelding og 

gendrift af kommunens inaktive 

pc’er 

630 -1.019 2021  

    

Øget indsats på indhentning af 

indtægter for Københavns 

Kommune 

12.592 -3.725 2022  

    

Budget 2021 

Belysningspakke 2D 5.580 -1.034 2022      

Samlokalisering II (Ottiliavej)  40.367 -10.685 2025      

 


