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Udvidelsesforslag 
 

 

Udvalg:  Social- og Sundhedsudvalget 

Bevilling : 33 Sundhed 

Center:  Center for Sundhed 

 

Emne:  Indkøb og implementering  af nyt fag system  – Alternativ A (Center for Ældre, Center for 
Sundhed og Center for Psykiatri og handicap) 

Forslag nr.  SSU-30-50a 1.000 kr. – 2017-priser 

 2018 2019 2020 2021 

Nuværende budget 0 0 0 0 

Merudgift 8.442 0 0 0 

Afledt mindreudgift     

Nettoudvidelse 8.442 0 0 0 

  - heraf udvidelse på løn 7.642 0 0 0 

Afledt merudgift, anlæg 0 0 0 0 

Kort beskrivelse af udvidelses forslaget:   
Regionskommunens eksisterende fagsystemer på omsorgs-, sundheds- og socialområdet står til udfasning hos vores it-
leverandør. Hvis vi som kommune ikke handler på dette, står vi uden central it-understøttelse af kerneopgaverne inden 
for omsorgs- og sundhedsområdet fra årsskiftet 2018/2019 og socialområdet fra medio 2019. Dette har betydning for 
omkring 1.600 medarbejdere i deres daglige arbejde. 
 
På baggrund af en grundig dialog med leverandører og andre kommuner har direktionen valgt det fagsystem, som 
matcher ønsket om ét fælles tværgående system til områderne, samtidig med at systemet fremstår som den bedste og 
billigste løsning set over en 4-årig periode. 
 
Systemets omfang og betydning i organisationen er af en sådan størrelse, at det umiddelbart er vanskeligt at finansiere 
inden for den eksisterende økonomi, og det er indledningsvis vanskeligt at være sikker på, at arbejdsgange mv. kan 
effektiviseres i en grad, der over tid kan indhente investeringen. 
 
I udgangspunktet vil systemet medføre en årlig driftsudvidelse på 811 t.kr. (ud over det eksisterende budget) foruden en 
engangsinvestering til indkøb på 3,131 mio.kr. Hertil kommer engangsudgifter i forbindelse med implementering 
fortrinsvis til uddannelse og frikøb af medarbejdere i de tre fagcentre fra driftsopgaverne. Der er udarbejdet 3 alternative 
modeller for kompensationen. Alternativ A, B og C.  
 

• Alternativ A: Er det oprindeligt udarbejdede forslag fra IT 
• Alternativ B: Reducering i antal medarbejdere. Omfanget af undervisning reduceres. Der kompenseres 

udelukkende for de funktioner der kræver vikardækning og antal undervisningstimer pr. medarbejder 
fastholdes 

• Alternativ C: Reducering i antal medarbejdere og timer. Omfanget af undervisning reduceres. Der 
kompenseres udelukkende for de funktioner der kræver vikardækning og der foretages også en nedjustering i 
antallet af timer pr. medarbejder 

 
I forbindelse med forberedelsen af implementeringen vil der blive arbejdet med en effektiviserings-case, der skal sikre at 
eventuelle gevinster identificeres og høstes. I prioriteret rækkefølge er det direktionens forventning, at eventuelle 
gevinster i første omgang skal sikre finansiering af de årlige driftsudgifter, dernæst tilbageførsel af 50 % af investeringen 
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fra Digitaliseringspuljen på indkøbsomkostningen (3,131 mio.kr.); og endelig bidrage til at reducere 
driftsomkostningerne i øvrigt i de berørte fagcentre. 
 
For på forhånd at sikre finansiering af den meget omfattende system-implementering anbefaler direktionen, at der i 
forbindelse med budgetlægningen for 2018 afsættes budget til dækning af de 8,442 mio.kr., der alle forventes anvendt i 
2018; idet de øvrige omkostninger til indkøb og drift søges dækket indenfor de eksisterende budgetter som beskrevet 
ovenfor. 
 
Nedenfor ses det opstillede budget for implementeringen i alternativ A. 
 

Alternativ A - Oprindeligt udkast fra IT 

Beskrivelse af budgetposter 
      Totalbudget i 

1.000 kr.        

Implementeringsfase Forudsætninger 2018 

Interne implementeringsressourcer 
Antal 

personer 
Timer pr. person i 

implementeringsfasen Timepris i kr. 
  

 - Projektgruppemedlemmer  9 375 250 500 

 - Projektstøtte 5 200 150 150 

 - Læringsmedarbejder 40 57 230 524 

 - Slutbrugere 1.600 10 230 3.680 

 - Specialbrugere 100 4 230 92 

 - Konverteringsansvarlige 250 40 230 2.300 

 - Superbrugere 120 10 230 276 

 - Supportfunktion 6 80 250 120 

Interne implementeringsressourcer i alt       7.642 

Eksterne implementeringsomkostninger   Timer Timepr is i kr.   

 - Etablering         

 - Timepulje til implementeringssupport   400 1000 400 

 - Udskiftning af telefoner         

 - Udskiftning af bærbare PCer med tablets         

 - Opslagsversion af KMD Care og KMD EKJ       100 

 - Slutarkivering af KMD Care og KMD EKJ       300 

Eksterne implementeringsomkostninger i alt       800 

Implementeringsomkostninger i alt       8.442  
 
 
 
 
 
 

 


