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1. Indledning og bag-
grund 

Digitaliseringsstyrelsen har anmodet Deloitte om at udar-
bejde en businesscase for øget datadeling på det sociale 
område med udgangspunkt i henholdsvis børnefaglige un-
dersøgelser (SEL § 50) og socialpædagogisk bistand (SEL § 
85). 

Som led i initiativ 4.4a Kortlægning af konkrete databehov i socialsektoren i 

regi af ”Strategi for digital velfærd” afleverede Deloitte i juni 2014 foranalysen 

”Datadelingsbehov i sagsbehandlingen på socialområdet – kortlægning og 

foranalyse” (herefter benævnt foranalysen). Foranalysen præsenterede da-

tadelingsbehov i forbindelse med børnefaglig undersøgelse efter servicelo-

vens § 50 og datadelingsbehov ved socialpædagogisk bistand på voksenom-

rådet efter servicelovens § 85. I foranalysen blev der identificeret et potentia-

le for øget datadeling i forhold til 22 konkrete databehov i arbejdet med § 50 

og 21 konkrete databehov i arbejdet med § 85. 

I forlængelse af foranalysen igangsatte Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde 

med KL et analyseprojekt med det formål at validere og kvalificere de identi-

ficerede databehov og afdække de tekniske forudsætninger for øget datade-

ling. Analyseprojektet blev varetaget af KL af en til formålet nedsat projekt-

gruppe og resulterede i analysen ”Analyse – på vej mod bedre sammen-

hæng, samarbejde og datadeling på socialområdet”1 (herefter benævnt ana-

lysen). 

Deloitte har således ikke haft til opgave at indsamle eller validere data til brug 

for businesscasen, da denne opgave er placeret i KL’s analysegruppe. Delo-

itte har haft til opgave at udarbejde potentiale beregninger på baggrund af 

input fra KL for de identificeret løsningsforslag og gevinster. Disse input er 

leveret af KL’s analysegruppe. I relation til analyseprojektet anmodede Digi-

taliseringsstyrelsen Deloitte om: 

 At følge processen og rådgive om, hvordan der kan indsamles relevante 
data, der kan sikre en valid opstilling og beregning af businesscasen. I 
denne forbindelse har KL bidraget med den konkrete dataindsamling. 

 At opstille en foreløbig model for businesscasen, hvor det gennem op-
datering af gevinst- og forudsætningsdiagrammerne fra foranalysen tyde-

                                                      

1 Maj, 2015. 
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liggøres, hvilke data og beregningsmetoder Deloitte foreslår anvendt til 
den endelige businesscase. 

 På baggrund af resultaterne af analysen at udarbejde en businesscase 
for øget datadeling på det sociale område baseret på den fællesstatslige 
businesscasemodel. 

I de følgende kapitler afrapporteres Deloittes beregning af businesscasen 

med afsæt i KL’s analyse af et teknisk løsningsdesign og de data, som KL 

har tilvejebragt i analysen. Alle data og projektoplysninger til brug for Deloit-

tes beregning af businesscasen er således søgt tilvejebragt af KL i KL’s ana-

lyse. Deloitte har løbende efterspurgt relevante validerede data og oplysnin-

ger fra KL’s analysegruppe, der har bidraget med de anvendte data til brug 

for businesscasen. Deloitte har herefter beregnet businesscasen på det fore-

liggende grundlag fra KL’s analyse. Deloittes vurdering af usikkerheder og 

validitet i data og oplysninger fra KL’s analyse er gennemgået i nedenståen-

de afsnit 1.1 og 1.2 og i forbindelse med gennemgangen af den beregnede 

businesscase i kapitel 5. 

1.1. Udgangspunkt for businessca-
sens udarbejdelse 

I perioden april-september 2015 har Deloitte været i løbende dialog med KL’s 

projektgruppe med henblik på at få data og øvrigt materiale til brug for udar-

bejdelsen af businesscasen. Endvidere har Deloitte opstillet en model for 

business, herunder blandt andet opdateret forudsætningsdiagrammerne fra 

foranalysen og udarbejdet forslag til data og beregningsmetoder. Konkret har 

Deloitte udover en beskrivelse af den løsning, der skal realisere den øgede 

datadeling, opstillet en for businesscasen række nødvendige detailoplysnin-

ger, som det fremgår af følgende illustration. 

 

 Årligt antal undersøgelser på § 50 

 Årligt antal ansøgninger på § 85 

 Hvor ofte de forskellige data indhentes ved sagsbehandling efter 

§ 50 og § 85 (for de 22 + 21 identificerede databehov) 

Data vedr. § 50 og § 85 

 Data til estimering af projektudgifter 

 Tidsplan for projektet 

 Projektrisici 

 Dokumentation af gevinster 

Projektestimater 

 Nuværende driftsudgifter (scenarie 0) 

 Fremtidige driftsudgifter (scenarie 1) 

Driftsudgifter 
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Udover analysen har Deloitte modtaget følgende dokumenter, der sammen 

med analysen udgør grundlaget for udarbejdelsen af businesscasen omfattet 

af kapitel 5: 

 Business Case – datadeling på socialområdet. Notat fra KL, april 2015. 

 Opfølgning på business case. Notat fra KL, juni 2015. 

 § 50 på datadeling (DIGST Id nr.: 276874). Mail fra KL, september 2015. 

KL understreger, at det leverede datamateriale er behæftet med forskellige 

grader af usikkerhed. I det følgende opsummeres status på modtaget data-

materiale samt usikkerheder og forbehold, som de er oplyst af KL. Ifølge KL 

skyldes usikkerhederne blandt andet, at en større dataindsamling, der kunne 

have skaffet mere valide data, ville kræve en mere omfattende analyse. 

§ 50-undersøgelser. Efter en rundspørge blandt otte kommuner har KL i 

september 2015 sendt et estimat på antallet af afsluttede § 50-undersøgelser 

i 2014. Ud fra befolkningstal i de otte kommuner har KL beregnet, at det sam-

lede antal afsluttede § 50-undersøgelser for 2014 ligger mellem 17.400 og 

17.900 sager på landsplan. Det blev i rundspørgen angivet, at ”nye” § 50-

undersøgelser, der er en justering af eksisterende undersøgelser, ikke skal 

medregnes. KL vurderer, at kommunerne kan have tolket denne afgrænsning 

forskelligt, hvilket tilfører beregningerne en vis usikkerhed. 

§ 85-ansøgninger. KL har i april 2015 oplyst, at antallet af helårsmodtagere 

af socialpædagogisk bistand og støtte efter § 85 udgør 39.571 sager på 

landsplan i 2014. KL tager en række forbehold for antallet på grund af kom-

munernes forskelligartede data og registreringspraksis. KL noterer, at ind-

hentningen af data fra it-systemerne stadig er i en testfase og data derfor 

ikke er renset for eventuelle datafejl. Det har kun været muligt at få oplyst 

antallet af sager fra to tredjedele af landets kommuner, og en række større 

kommuner er ikke repræsenteret. 

Yderligere understreger KL, at antallet af sager kun indbefatter de ansøgnin-

ger, hvor der reelt tildeles bistand, og at optællingen af sager er særlig van-

skelig for § 85-ansøgninger, hvor der er lovgivningsmæssige overlap i forhold 

til andre paragraffer. 

Tabel 1. Opsummering af oplyste sagsmængder 

Sagstype Estimeret sagsantal på landsplan i 2014 

§ 50-undersøgelser 17.400-17.900 sager 

§ 85-ansøgninger 39.571 sager 

Hyppighed i indhentningen af konkrete data. KL vurderer, at det er van-

skeligt at give et præcist bud på, hvor ofte de forskellige data indgår i sags-

behandlingen, da der er stor variation fra kommune til kommune og fra sag til 

sag. Samtidig oplyser KL, at det ikke er en opgørelse, kommunerne foreta-

ger, og KL vurderer derfor, at det vil kræve et særskilt analyseprojekt at sikre 

Data vedr. § 50 og § 85 
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den nødvendige validitet. KL har derfor leveret en opdeling af de relevante 

databehov i to hovedgrupper: 

1) Data, der indhentes i over 50 procent af sagerne. 

2) Data, der indhentes i under 50 procent af sagerne. 

Det konkrete udgangspunkt for businesscasen fremgår af kapitel 5. Busi-

nesscase. 

Data til estimering af projektudgifter. Businesscasens realisering beror på 

tilvejebringelse af en teknisk løsning, der kan understøtte den ønskede data-

deling. KL’s løsningsbeskrivelse sætter de arkitektoniske rammer for løsnin-

gen, men i forhold til et estimat for projektudgifterne angiver KL i notat fra juni 

2015, at det ”er en væsentlig forudsætning for at lave en aktivitetsbaseret 

estimering, at det er afprøvet og udrullet andre steder, men da dette er en ny 

metode at arbejde med IT på, er det mere kompliceret.” 

I samme notat har KL indarbejdet en detaljering af leverancer og økonomi i to 

af projektets faser vedrørende henholdsvis it-understøttelsen og det klassifi-

kations- og metodearbejde, der er afgørende for at dele data i en fælles 

struktur. 

Tidsplan for projektet. Analysen har ikke angivet en samlet tidsplan for 

projektet. KL har imidlertid udarbejdet et estimat, der angiver tidshorisonten 

for udrulningen af de tekniske dele af projektet, herunder services, integration 

og referencedata, som kan ses af nedenstående. 

 

 

Derudover giver KL et skøn over en vurderet tidsplan for klassificering og 

implementering, men påpeger, at der har været stor betænkelighed ved at 

udarbejde en tidsplan, da det ikke er muligt at estimere det tidsmæssige om-

fang af implementeringen i kommunerne, da dette kan foregå i mange tempi 

afhængigt af politisk prioritering, kommunernes modenhed, andre initiativer, 

der er igangsat, mv. KL finder desuden, at løsningen – både den tekniske 

understøttelse af datadeling og klassifikationsarbejdet – kan udvikles løben-

de og tilsvarende udrulles i flere tempi i de enkelte kommuner. 

Projektestimater 

Kilde: Opfølgning på business case – KL, notat 24. juni 2015. 
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Projektrisici. Der er som led i analysen ikke udarbejdet en beskrivelse af 

projektrisici. Dette har forringet businesscasens validitet, idet projektrisici 

normalt indgår som en obligatorisk del af statens businesscasemodel. 

Dokumentation af gevinster. KL har udarbejdet en beskrivelse af gevinster 

og forudsætninger, der sammenfattes i de efterfølgende kapitler. 

Nuværende driftsudgifter (0-scenarie og før-scenarie). KL har oplyst den 

gennemsnitlige timeløn for sagsbehandlere, der sammen med antal sager for 

§ 50 og § 85 skal anvendes til beregning af de nuværende driftsudgifter 

(scenarie 0). 

Fremtidige driftsudgifter (1-scenarie). Til beregning af det fremtidige drifts-

scenarie (scenarie 1) har KL leveret et estimat på udgifterne til supporten af 

den tekniske løsning på 100.000 kr. 

I forbindelse med analysen har KL påpeget, at der ikke er tale om implemen-

tering af et traditionelt it-system, men derimod en række komponenter, der 

ikke ændrer på de eksisterende driftsudgifter. Samtidig er driftsudgifter til drift 

af komponenter, der udarbejdes i regi af andre projekter, ikke medregnet. 

Til arbejdet med både 0-, før- og 1-scenariet i businesscasen har Deloitte 

efterspurgt aktivitetsbaserede opgørelser, der udover supporten af den tekni-

ske løsning indbefatter poster såsom lovvedligehold, håndtering af æn-

dringsønsker, forebyggende vedligehold mv. Det har ikke været muligt at få 

disse opgørelser indenfor rammerne af den udarbejdede analyse. 

1.2. Deloittes tilgang til businesscase-
udarbejdelse 

Med henblik på at kunne udarbejde en businesscase for den øgede datade-

ling har Deloitte tilpasset businesscasens struktur i forhold til de elementer, 

der var omfattet af foranalysen. Som følge af detaljeniveauet i analysen har 

det blandt andet resulteret i et reduceret detaljeniveau for forudsætningsdia-

grammet. Det tilpassede forudsætningsdiagram fremgår af bilag 3. 

Businesscasen, der fremgår af kapitel 5, er således baseret på KL’s input til 

data, der er behæftet med en væsentlig usikkerhed, herunder i forhold til 

både 0-, før- og 1-scenariet og projektudgifterne. Herudover finder Deloitte 

det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, hvordan datadelingsbehovene på  

§ 50 og § 85 konkret skal realiseres jævnfør det i analysen omfattede løs-

ningskoncept, hvilket derfor udgør en væsentlig usikkerhed og dermed risiko 

for businesscasens realisering. KL præciserer her, at der er præsenteret en 

løsning som både tilgodeser de konkrete 21-22 databehov, men også mere 

generelt viser et muligt grundlag i form af tekniske forudsætninger for datade-

ling på socialområdet. 

I de følgende afsnit beskrives først gevinsterne og forudsætningerne for ge-

vinstrealisering og herefter KL’s løsningskoncept. Herefter beskrives selve 

Driftsudgifter 
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udarbejdelsen af businesscasen og resultaterne af businesscasen, som den 

kan beregnes på det foreliggende datagrundlag. 



 

 

9 Datadelingsbehov i sagsbehandlingen på socialområdet  Businesscase 

2. Gevinster som følge 
af øget datadeling 

Øget datadeling på socialområdet vil bane vejen til en bedre 
og mere helhedsorienteret service til borgerne og større 
effektivitet i sagsbehandlingen. Med et bedre grundlag for 
at dele viden og data kan de sociale myndigheder styrke det 
tværgående samarbejde og derved højne niveauet i de so-
ciale ydelser. 

Den fællesoffentlige ”Strategi for digital velfærd” peger på den øgede kvalitet 

og de gevinster, der kan opnås gennem deling af data, i form af blandt andet 

kortere ekspeditionstider og en mere sammenhængende indsats overfor 

borgerne. Her er målet en nem, lovlig og sikker adgang til de rette data i rette 

tid. 

I analysen angiver KL et antal gevinster ved øget datadeling, der går udover 

datadeling i de arbejdsprocesser, der vedrører børnefaglige undersøgelser 

(SEL § 50) og socialpædagogisk bistand (SEL § 85). KL opdeler gevinsterne 

i tre hovedgevinster som vist i den følgende figur. 

Figur 1. Hovedgevinster (HG) ved datadeling på socialområdet 

 

Hovedgevinsterne har udgangspunkt i den overordnede vision, som det anfø-

res i analysen: ”Deling af data på det sociale område fremmer en effektiv og 

resultatorienteret indsats, hvor borgeren er involveret med oplevet ansvar for 

egen situation.” 

Til de tre hovedgevinster knyttes endvidere en mere detaljeret opgørelse af 

gevinster af både kvantitativ og kvalitativ karakter. 
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Første hovedgevinst (HG1) vedrører effekten og kvaliteten af de sociale 

indsatser overfor borgerne og indbefatter gevinsterne ved at: 

 Muligheden for at dele data om en borgers tilstand skaber et mere oplyst 
grundlag for at vælge den rigtige indsats. 

 Delingen af indsatsplaner fremmer koordineringen af indsatser og mulig-
heden for at opnå en bedre effekt i samspillet mellem igangsatte indsat-
ser. 

Desuden påpeger KL en mulig negativ gevinst, idet datadelingen kan medfø-

re overoplyste sager, der er vanskeligere at overskue for sagsbehandlerne. 

 

Anden hovedgevinst (HG2) omhandler gevinster i form af tids- og ressour-

cemæssige såvel som økonomiske besparelser. 

De tids- og ressourcemæssige besparelser opnås ved, at en: 

 Sagsbehandler kan se, hvem/hvad der er kilde til en given information. 
Dermed kan informationens gyldighed lettere vurderes, og sagsbehand-
leren bruger ikke unødig tid på at indhente den igen. 

 Sagsbehandler har adgang til relevant viden om sagen og sparer tid ved 
ikke selv at skulle indhente og administrere viden. 

De økonomiske besparelser udmøntes, idet: 

 Der er overblik over lægeerklæringer indhentet af andre parter og mulig-
hed for at genbruge dem. Besparelsen høstes allerede i dag hos nogle 
kommuner gennem alternative løsninger. 

 Et overblik over ansøgninger om og modtagelse af sociale ydelser kan 
forbedre den kontrol, der skal minimere tilfælde, hvor borgere tildeles fle-
re sociale ydelser, der dækker samme behov. 

 

Tredje hovedgevinst (HG3) angår borgerens oplevelse af involvering i 

sagsbehandlingen og vedrører gevinster af mere kvalitativ art. 
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 Borgeren oplever større transparens i sagsbehandlingen, idet der er 
overblik over, hvilke data der indgår i behandlingen, hvad de bruges til, 
og hvorfor de deles. 

 Den øgede videndeling og koordinering internt i kommunen og på tværs 
af myndigheder betyder, at borgeren oplever en mere sammenhængen-
de indsats og i mindre grad føler sig som kastebold i systemet. 

For en uddybet beskrivelse af de niveaudelte gevinster henvises til analysens 

gevinstdiagram i bilag 1. 
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3. Forudsætninger for 
gevinstrealisering 

Der er en række forudsætninger for at realisere gevinsterne 
ved den øgede datadeling på socialområdet. Dels er der be-
hov for at tilvejebringe relevante data via en teknisk løs-
ning, dels skal det sikres, at kommunerne integrerer de nye 
muligheder for videndeling i den daglige sagsbehandling. 

Det er en grundlæggende forudsætning for at realisere gevinsterne beskrevet 

i kapitel 2, at relevante data kan tilvejebringes. Baseret på inddragelse af en 

række kommuner har Deloitte i sin foranalyse identificeret de tidligere nævnte 

datadelingsbehov for henholdsvis den børnefaglige undersøgelse (§ 50) og 

den socialpædagogiske bistand (§ 85). 

De to følgende figurer viser 22 konkrete databehov for den børnefaglige un-

dersøgelse og 21 databehov for den socialpædagogiske bistand. 
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Figur 2. Identificerede databehov i arbejdet med den børnefaglige undersøgelse 
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Figur 3. Identificerede databehov i arbejdet med den socialpædagogiske bistand 

 

Under analysearbejdet har KL bekræftet, at de identificerede databehov er 

relevante, og har yderligere konkluderet, at der med udgangspunkt i ICS 

(Integrated Children's System) og VUM (Voksenudredningsmetoden) forven-

telig kan identificeres yderligere datadelingsbehov. Endvidere påpeger KL i 

analysen, at metoderne er målrettet en faglig helhedsorientering i mødet med 

borgerne, der ikke alene gælder sagsoplysninger, men at datadelingen kan 

være relevant også i den løbende opfølgning. Potentialet ved deling af data 

på det sociale område i relation til § 50 og § 85 kan således forventelig være 

endnu større gennem yderligere synergier og datadelingsmuligheder. 

I realiseringen af gevinsterne relateret til de i alt 43 datadelingsbehov skal 

der tages højde for en række forudsætninger. Med udgangspunkt i de tre 

hovedgevinster har KL foretaget en detaljeret nedbrydning af forudsætnin-

gerne relateret til den tekniske løsning og den organisatoriske forandring, jf. 

bilag 2, der her opsummeres i fire hovedforudsætninger for datadeling. 
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Figur 4. Forudsætninger for at indfri potentialet ved øget datadeling 

 

Teknisk løsning. Analysen beskriver en række funktionelle forudsætninger, 

der angår den tekniske løsning. Blandt andet skal de anvendte it-systemer 

dele data efter åbne standarder og integrere socialområdets standarder for 

klassifikation og opdeling i tilstands- og indsatsoplysninger. 

Uddannelse og forankring. De organisatoriske forandringer angår de kom-

munale medarbejderes evne til at forankre og arbejde målrettet med de nye 

muligheder, som datadelingen medfører, og herunder især at medarbejderne 

registrerer oplysninger systematisk og i henhold til vedtagne klassifikationer, 

forholder sig til datakvaliteten og tilstræber kun at indhente relevante data. 

Det er ligeledes en organisatorisk forudsætning, at borgerne anvender de 

kanaler og enheder, der stilles til rådighed for deres involvering i sagsforløb. 

Klassifikation og metode. Det er en forudsætning for datadelingen, at der 

gennemføres en klassifikations- og metodeudvikling, der i første omgang er 

nødvendig for at imødekomme de i alt 43 datadelingsbehov. 

Juridiske afklaringer. Når grundlaget for datadelingen etableres, forudsæt-

tes det, at de nødvendige juridiske og informationssikkerhedsmæssige afkla-

ringer løbende foretages, så delingen finder sted under hensyntagen til gæl-

dende regler for udveksling af persondata. 
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4. Løsningskoncept for 
realisering af øget da-
tadeling 

Analysen beskriver et løsningskoncept, der inkluderer dels 
en løsningsmodel, dels en løsningsarkitektur. Løsningsmo-
dellen beskriver en generisk tilgang til at udvikle løsninger, 
der kan understøtte datadeling, mens løsningsarkitekturen 
anviser, hvilke konceptuelle løsningselementer der skal til-
vejebringes for at realisere datadelingen. 

Det beskrevne løsningskoncept er udarbejdet i overensstemmelse med den 

fælleskommunale rammearkitektur, hvilket sikrer, at løsningen opfylder en 

række grundlæggende rammebetingelser og understøtter den kommunale 

målsætning om at skabe bedre og billigere it-løsninger i et flerleverandør-

marked. Løsningskonceptet afviger fra foranalysens løsningsforslag, idet 

løsningen ikke anlægges på en central database, men i stedet på services og 

distribuerede dataobjekter, der gør det muligt, at data kan udstilles og an-

vendes i mange forskellige systemer på samme tid. KL oplyser, at denne 

løsningsmodel samtidig er i overensstemmelse med digitale udviklingsten-

denser i kommunerne. 

Herudover er løsningskonceptet kendetegnet ved ikke kun dedikeret at kun-

ne opfylde datadelingsbehovene på områderne børnefaglige undersøgelser 

(§ 50) og socialpædagogisk bistand (§ 85), men ved også at adressere data-

deling i bredere forstand. På baggrund af løsningskonceptet finder Deloitte 

det ikke fuldt sandsynliggjort, hvordan de mere specifikke datadelingsbehov 

på § 50 og § 85 konkret skal realiseres. KL præciserer her, at der er præsen-

teret en løsning som både tilgodeser de konkrete 21-22 databehov, men 

også mere generelt viser et muligt grundlag i form af tekniske forudsætninger 

for datadeling på socialområdet. 

I det følgende gives en kort introduktion til løsningsmodel og løsningsarkitek-

tur. For en uddybning af konceptet henvises til KL’s analyse. 

4.1. Løsningsmodel 

Løsningsmodellen beskriver en generisk tilgang til at udvikle løsninger, der 

kan understøtte datadeling. Modellen består af en række generiske og kon-
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ceptuelle løsningselementer og kobles i analysen til de udfordringer og ge-

vinster, der er identificeret ved den øgede datadeling. 

I modellen indgår: 

 Konceptuelle løsningelementer (applikation, service, dataobjekter, inte-
gration og referencedata). 

 Aktører (fagpersoner, fx socialrådgivere, sundhedsplejersker og psykolo-
ger). 

 Part (den berørte borger eller pårørende). 

 System (it-systemer, der forvalter data, fx fagsystemer). 

KL’s løsningsmodel skitseres i Figur 5, og modellens konceptuelle løsnings-

elementer er med afsæt i KL’s analyse gengivet i det følgende. 
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Figur 5. Løsningsmodel, KL’s analyse side 45 

 

 

Applikation. En applikation er den dialogflade, som aktøren tilgår for at få 

adgang til data. Applikationen er afhængig af bagvedliggende services og 

sammenstiller data fra flere services (for eksempel data vedrørende tilstande, 

mål og indsatser), så undersøgelser efter § 50 og udredninger efter § 85 kan 

blive så effektive som muligt. Ligeledes skal applikationen etablere en bru-

gergrænseflade vendt mod borgeren (part), så vedkommende kan få indblik i 

egne data. 

Service. Services håndterer de distribuerede dataobjekter og udstiller dem til 

applikationer eller systemer. Services skal sikre, at data kan udstilles og an-

vendes samtidigt i mange forskellige systemer. Idet services sætter applikati-

oner i stand til at anvende distribuerede dataobjekter, er der ikke behov for at 

genindtaste de samme data på tværs af systemer, hvilket øger datas spor-

barhed. 

Applikation 

Service 
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Dataobjekt. Dataobjekter adskiller sig fra data i eksisterende systemer ved, 

at de kan udveksles uden at ændre kontekst og betydning. Det gælder for 

distribuerede dataobjekter, at de kan opdateres i enhver service, og at de via 

beskeder kan holde andre udgaver af dataobjekter opdateret. Data, der er 

struktureret som dataobjekter, kan opdateres i mange systemer samtidigt og 

udveksles med hinanden. 

Integration. En integration sørger for udveksling og eventuel transformation 

af data mellem systemer. I analysen peger KL på beskedintegration som den 

bedste og billigste integrationsform. En beskedintegration gør det muligt, at 

systemer kan udveksle dataobjekter via beskeder, der afsendes og modta-

ges af systemerne eller via såkaldte MOX-agenter2, der kobles til systemer-

ne. En MOX-agent kan transformere data til dataobjekter og integrerer dels 

med et system, dels med en beskedfordeler. 

Referencedata. Referencedata er dataobjekter, der anvendes på tværs af 

systemer og skaber en fælles reference og semantisk ramme om sagsbe-

handlingen. Referencedata er for eksempel personnummer, kontonummer og 

e-mailadresse, men kan udvikles løbende i takt med organisationsændringer 

og nye metoder og klassifikationssystemer. Det er en forudsætning for at 

anvende referencedata, at der findes en service, hvor man kan finde betyd-

ningen af de forskellige referencedata. 

  

                                                      

2 MOX står for messaging, OIO-standarder og X-change og er et koncept, der sikrer, at ikke-

standardiserede systemer kan udveksle informationer. En MOX-agent kan ved tilkobling til et 
system oversætte systemets eget proprietære dataformat til et standardformat. MOX-agenten 
kan herefter formidle data i standardformat til en beskedfordeler, der fordeler data til relevante 
abonnenter. 

Integration 

Dataobjekt 

Referencedata 
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4.2. Løsningsarkitektur 

Løsningsarkitekturen beskrevet i KL’s analyse er en målarkitektur, der ifølge 

KL anviser, hvordan den generiske løsningsmodel anvendes til at understøtte 

datadeling på det konkrete område og hvis ønsket for de konkrete databe-

hov. Løsningsarkitekturen består af en række komponenter, der tilsammen 

gør datadeling mulig. 

Som illustreret i figur 6 har løsningsarkitekturen følgende lag: 

1) Applikationer, der giver brugeren adgang til data. 

2) Services, der indsamler data og udstiller dem i applikationerne. 

3) Integration via MOX-agenter, der udgør bindeleddet mellem systemer (fx 

fagsystemer) og de services, der indsamler data til præsentation i appli-

kationerne. 

Figur 6. Løsningsarkitekturens stabile fundament, KL’s analyse side 55 

 

 

De ni komponenter til højre i Figur 6 er ifølge KL allerede under udvikling, 

mens de seks til venstre (gule, grønne og blå) er komponenter, som KL an-

befaler at udvikle til brug for datadelingen på socialområdet. I det følgende 

gengives en beskrivelse af de seks komponenter, der skal udvikles. 

Faglig dialog applikation. Denne applikation skal danne grundlag for dialo-

gen mellem aktører. Applikationen skal stille relevante data til rådighed for 

relevante aktører, uafhængigt af hvilke fagsystemer data fødes i. 

Dialog app 
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Partsapplikation. Denne applikation skal give en part (en borger) adgang til 

egne data vedrørende tilstand og indsats, blandt andet kalenderoverblik og 

fremdriftsmål for indsatser. KL anfører, at partsapplikationen kan etableres 

som en selvstændig applikation eller som en udvidelse af SAPA3. 

For begge applikationer (Dialog og Part) gælder, at de skal organisere data i 

henhold til servicekomponenterne Tilstand, Indsats, Klassifikation og Organi-

sation (jf. servicelaget i Figur 6). 

Tilstand (Service). Servicen Tilstand skal understøtte delingen og den lø-

bende opdatering af alle relevante data om en borgers (parts) tilstand, her-

under borgerens uddannelses-, sundheds- eller beskæftigelsesmæssige 

tilstand. 

Indsats (Service). Servicen Indsats håndterer data vedrørende en eller flere 

indsatsaktiviteter, der har til formål at ændre en borgers tilstand. Servicen 

stiller en række processer til rådighed vedrørende planlægning, gennemfø-

relse og vurdering af indsatser. 

MOX Tilstand og MOX Indsats. MOX-agenter, der integrerer med services 

for henholdsvis Tilstand og Indsats. 

  

                                                      

3 SAPA-løsningen er en kommunal overbliksløsning, der hjælper den kommunale medarbejder 

med at skabe sig et samlet overblik over borgerens engagementer med kommunen. 

Part app 

Indsats 

(Service) 

MOX 

Tilstand 

Tilstand 

(Service) 

MOX 

Indsats 
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Udover de faste komponenter (jf. Figur 6) inkluderer løsningsarkitekturen en 

række såkaldte foranderlige komponenter i form af MOX-agenter, der kobles 

til de i alt 40 kendte fagsystemer på socialområdet, jf. Figur 7. 

 
Figur 7. Løsningsarkitekturens foranderlige komponenter, KL’s analyse side 55 
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5. Businesscase 

Businesscasen viser, at der på tværs af § 50- og § 85-sager 
er et samlet potentiale på cirka 750 mio. kr. frem mod 2029. 
Den estimerede årlige bruttobesparelse på tid anvendt til 
indhentning af data udgør cirka 150 mio. kr. Deloitte skal 
dog understrege, at businesscasens resultater er behæftet 
med en væsentlig usikkerhed, jf. de foregående kapitler. På 
den baggrund er resultaterne alene indikative for størrel-
sesordenen af det mulige potentiale på området. 

På en lang række områder har det ikke været muligt at opnå den ønskede 

detaljeringsgrad i businesscasen som blandt andet belyst indledningsvis, og 

derfor vurderes businesscasen at være behæftet med en væsentlig usikker-

hed. I de følgende afsnit er der redegjort for de primære usikkerhedsdrivende 

faktorer i tillæg til de indledningsvis nævnte. 

Det bemærkes, at Deloitte ikke har implementeret en risikoanalyse i henhold 

til statens businesscasemodel, da der som ligeledes nævnt indledningsvis 

som led i analysen ikke er foretaget en beskrivelse af projektets risici. 

Businesscasen omfatter udelukkende de børne- og voksensociale om-

råder 

Via oplysningsskemaer har Deloitte efterspurgt, at KL fordelte antal sager 

mv. i businesscasen på de oprindelige underforudsætninger henholdsvis 

børnesocial, voksensocial, jobcenter og sundhed. KL har ikke fundet det 

muligt at indhente disse data uden en særskilt analyse, da kommunerne som 

nævnt ikke registrerer data efter dette og tillige kan have varierende registre-

ringspraksis. Antallet af sager er derfor ikke oplyst per aktør, og derfor er 

sagerne alene fordelt på henholdsvis børnefaglige undersøgelser (SEL § 50) 

og socialpædagogisk bistand (SEL § 85) og ikke de enkelte aktører, der har 

brug for oplysningerne. 

Usikkerhed på centrale variable 

En række af de mest centrale variable i businesscasen vedrører beregningen 

af den potentielle tidsbesparelse ved implementering af øget datadeling på 

det sociale område (tidligere beskrevet som gevinst HG2 på side 10). I be-

regningen af tidsbesparelsen indgår de i tabel 2 nævnte variable. 
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Tabel 2. Beskrivelse af usikkerhed i centrale variable for beregning af gevinsten HG2 

Variabel Beskrivelse af usikkerhed 

Antal sager 

(både § 50 

og § 85) 

Antallet af sager er den mest betydende variabel i beregningen af det 

reducerede tidsforbrug. 

Efter en rundspørge blandt otte kommuner har KL sendt et estimat på 

antallet af afsluttede § 50-undersøgelser i 2014. Ud fra befolkningstal i de 

otte kommuner har KL beregnet, at det samlede antal afsluttede § 50-

undersøgelser for 2014 ligger mellem 17.400 og 17.900 sager på lands-

plan. Det blev i rundspørgen angivet, at ”nye” § 50-undersøgelser, der er 

en justering af eksisterende undersøgelser, ikke skal medregnes. KL 

vurderer, at kommunerne kan have tolket denne afgrænsning forskelligt, 

hvilket tilfører beregningerne en vis usikkerhed. 

KL anfører videre, at afgrænsningen betyder, at sagsantallet snarere viser 

antallet af personer, der har fået en § 50-undersøgelse, mens det i mindre 

grad er udtryk for det reelle omfang af arbejdet med § 50-undersøgelser. 

KL har oplyst, at antallet af helårsmodtagere af socialpædagogisk bistand 

og støtte efter § 85 er 39.571 sager på landsplan i 2014. KL tager tilsva-

rende en række forbehold vedrørende kommunernes meget forskelligarte-

de data- og registreringspraksis. KL noterer, at indhentningen af data fra it-

systemerne stadig er i en testfase og ikke er renset for eventuelle datafejl. 

Det har kun været muligt at få oplyst antallet af sager fra to tredjedele af 

landets kommuner, og en række større kommuner er ikke repræsenteret. 

Yderligere understreger KL, at sagsantallet kun indbefatter de ansøgnin-

ger, hvor der reelt tildeles bistand, og at optællingen af sager er særlig 

vanskelig for § 85-ansøgninger, hvor der er lovgivningsmæssige overlap i 

forhold til andre paragraffer. 

Anvendel-

sesfrekvens 

af data-

behov i de 

enkelte 

sagstyper 

Anvendelsesfrekvensen benyttes til at vurdere, hvilke databehov der kan 

udløse en tidsbesparelse for de kommunale medarbejdere. 

KL har oplyst et skøn over anvendelsesfrekvensen som værende én af to 

frekvenser. Data anvendes enten i mere end 50 procent af sagerne eller i 

mindre end 50 procent af sagerne. Dette vurderes at være et usikkert 

estimeringsgrundlag, da indhentningen varierer markant fra sag til sag og 

fra kommune til kommune. 

Deloitte har derfor været nødsaget til at indarbejde uvaliderede spænd, der 

definerer mere end 50 procent som værende 40-75 procent med et mid-

delestimat på 50 procent. Mindre end 50 procent defineres som 25-50 

procent med et middelestimat på 30 procent. 

Potentiel 

besparelse i 

minutter per 

databehov 

Den potentielle besparelse i minutter er afdækket i forbindelse med forana-

lysen gennem workshops og validering med en lang række kommuner. 

Den potentielle tidsbesparelse vurderes at være behæftet med lav usik-

kerhed. Den potentielle besparelse er indregnet i businesscasen, så fuld 

realisering indgår som best case, mens middelestimatet og worst case 

udgør henholdsvis 80 og 70 procent af det fulde potentiale. 

Timepris  

for sags-

behandlere 

Den oplyste timepris er inklusive overhead og vurderes at være behæftet 

med lav usikkerhed. 

Usikkerheder forbundet med projektets samlede udgifter 

KL har gennemført en ikke-aktivitetsbaseret estimering af de udgifter, der 

knytter sig til at etablere tekniske forudsætninger for øget datadeling på det 

sociale område ud fra den fælleskommunale rammearkitektur. Deloitte har 

vurderet estimeringen med henblik på anvendelse og har fundet, at der er 

væsentlig usikkerhed i forhold til især følgende to forhold: 

 KL har gennemført estimering af projektets gennemførelsesfase og har 
ikke opdelt estimat på ide-, analyse- eller anskaffelsesfasen. 

 Da analysen har undersøgt de tekniske forudsætninger, har KL ikke gen-
nemført estimering af det, der i analysen refereres til som trin 3, og som 
omfatter implementering og udbredelse af metoderne og systematikken 
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og herunder også it-omstilling af fagsystemer til nye klassifikationer og 
standarder samt uddannelse af medarbejdere til nye it-systemer og nye 
forretningsprocesser og til at arbejde resultatorienteret. 

Den samlede udgiftsestimering udelader således væsentlige dele, hvilket 

medfører, at businesscasen overvurderes. 

Herudover er det Deloittes vurdering, at udgiftsestimeringen er foretaget på 

et overordnet niveau med stor usikkerhed. Af side 6 og 7 i notatet Opfølgning 

på business case4 fremgår det således, at estimatet for udvikling af selve 

applikationen til deling af data spænder fra eksempelvis tæt på 0 kr. til 10 

mio. kr., mens der for andre udgifter såsom leverandørpåvirkning og påvirk-

ning af indkøber ikke er fremsat estimater. 

Usikkerhed i forhold til periodisering af udgifter 

Der er i analysen antaget et tidsforløb, hvor der indledningsvis anvendes to 

år til udvikling og herefter tre år til implementering (klassificering mv.). På den 

baggrund har Deloitte antaget en periodisering af projekt- og driftsudgifter, 

der medfører at: 

 Projektet opstartes i andet halvår 2016, hvorefter der bruges to år på 
udvikling. Udviklingsudgifterne fordeles ligeligt udover denne toårige pe-
riode. 

 I andet halvår 2018 igangsættes implementeringen, der afsluttes medio 
2021. Implementeringsudgifterne fordeles ligeligt udover denne treårige 
periode. 

 Udgifterne til drift af de udviklede it-systemer og it-integrationer påregnes 
fra andet halvår 2018 og fremefter. 

 Realiseringen af de reducerede driftsudgifter (tidsbesparelserne) påbe-
gyndes i andet halvår 2021. På grund af usikkerheden og det overordne-
de detaljeniveau i planen er der ikke implementeret en indfasningsperio-
de. 

Beskrivelse af nødvendige antagelser 

For en række udgiftselementer gør det sig gældende, at der i analysen ikke 

er fastsat størrelsesforhold for centrale beregningselementer. I forhold til 

disse udgifter har Deloitte gjort sig antagelser med henblik på at kunne udar-

bejde den samlede businesscase. 

  

                                                      

4 Opfølgning på business case. Notat fra KL, juni 2015. 
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Tabel 3. Dokumentation af nødvendige antagelser 

Antagelse 

Beløb eller 

mængde Begrundelse 

Antal sagsbehand-

lere i kommuner-

ne, der skal mod-

tage uddannelse 

10.000 Antallet af sagsbehandlere anvendes i estimerin-

gen af it-uddannelse for sagsbehandlere (estime-

ret af KL til at udgøre én dag per ansat socialråd-

giver i kommunerne). Dansk Socialrådgiverfor-

ening oplyser, at de har cirka 15.000 medlemmer5, 

og at cirka 67 procent af dem arbejder i kommu-

nerne6 og 7. 

Antal daglige 

arbejdstimer for 

sagsbehandlere 

7,4 timer Estimeret på baggrund af en 37 timers arbejdsuge. 

Timesats for it-

arkitekt, inklusive 

overhead 

1.000 kr. Baseret på Deloittes erfaring vedrørende sam-

mensatte rater for interne og eksterne ressourcer. 

Timesats for it-

medarbejder, 

inklusive overhead 

1.000 kr. Baseret på Deloittes erfaring vedrørende sam-

mensatte rater for interne og eksterne ressourcer. 

I tillæg til ovenstående usikkerhedsangivelser bemærkes det, at den over-

ordnede metode til beregning af businesscasen er anlagt på baggrund af en 

deltabetragtning. Dette indbefatter, at businesscasens resultat er beregnet 

udelukkende på baggrund af forskellen mellem 0- og 1-scenariet. Tidsrelate-

rede udgifter til databehov, der er angivet i businesscasen i 0-scenariet, er 

således de udgifter, der ophører i forbindelse med bedre datadeling af socia-

le data. 

Businesscasens periode er fastlagt på baggrund af Moderniseringsstyrelsens 

vejledning om afskrivning af forretningskritiske specialudviklede it-systemer, 

der har en afskrivningsperiode på otte år. Afskrivningsperioden påbegyndes 

ved ibrugtagning af it-systemer, hvilket er planlagt til at finde sted i andet 

halvår 2021 efter endt anskaffelse og projektgennemførelse. 

I de følgende afsnit redegøres for businesscasens resultater. 

5.1. Samlet businesscase 

Businesscasens samlede resultat viser, at der i perioden 2016-2029 er en 

positiv nettonutidsværdi på cirka 762 mio. kr. ved implementering af øget 

datadeling på det sociale område. 

Businesscasen baserer sig på samlede projektudgifter på cirka 96 mio. kr., 

årlige it-drifts- og it-vedligeholdsudgifter på cirka 77 mio. kr. og reducerede 

bruttopersonaleudgifter i kommunerne på knap 1.265 mio. kr. 

                                                      

5 http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=7829. 
6 http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=8969. 
7 I antagelsen af antal sagsbehandlere, der skal modtage uddannelse, er der set bort fra, at det 
ikke er alle sagsbehandlere, der arbejder med § 50- og § 85-sager. Antallet kan derfor tænkes at 
være lavere. 
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Tabel 4. Samlet resultat af businesscasen i perioden 2016-2029 

Gevinster Mio. kr. 

Samlede projektudgifter -96 

Heraf projektudgifter -71 

Heraf renter -25 

Udgifter til drift og vedligehold af it-system -77 

Reducerede udgifter til arbejdsgange 1.266 

Budgetgevinst (ikke-tilbagediskonteret) 1.093 

Nettonutidsværdi (tilbagediskonteret værdi) 762 

Der er redegjort mere uddybende for den samlede gevinstprofil i nedenstå-

ende afsnit. 

5.2. Samlet gevinstprofil i business-
casen 

Alle gevinster i businesscasen vedrører arbejdstid forbundet med sagsbe-

handlingen på socialområdet. I 2021 forventes der at være en produktivitets-

forøgelse på godt 70 mio. kr., hvilket i 2022 øges til knap 150 mio. kr., idet de 

årlige gevinster på arbejdsgangene på dette tidspunkt vil være fuldt indfaset. 

Herfra skal fratrækkes de øgede årlige udgifter til drift og vedligehold på knap 

7 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår den samlede omkostningsbaserede 

gevinstprofil (inklusive renter og med afskrivninger) for projektet. 

Tabel 5. Opgørelse af årlige gevinster 

Gevinst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 

Afskrivninger af projektudgifter8 

 
   

-5,2 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -3,7 -71 

Renter -0,3 -1 -1,9 -2,6 -3,1 -3,3 -3,1 -2,6 -2,2 -1,8 -1,3 -0,9 -0,4 -0,1 -25 

It-drift og it-vedligehold 

 

-3,3 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -77 

Reducerede udgifter til arbejdsgange 
   

74,5 148,9 148,9 148,9 148,9 148,9 148,9 148,9 148,9 1.266 

Total -0,3 -1 -5,2 -9,3 -9,8 59,3 130,2 130,7 131,1 131,5 132 132,4 132,9 138,4 1.093 

Af den årlige besparelse på knap 150 mio. kr. vedrører knap 110 mio. kr. 

(cirka 75 procent) det voksensociale område, mens cirka 40 mio. kr. (cirka 25 

procent) vedrører det børnesociale område. 

5.3. Projektudgifter 

De samlede projektudgifter tager afsæt i KL’s estimater. Som det fremgår af 

figuren nedenfor, indgår der ikke udgifter i businesscasen til idefase, analyse-

fase og anskaffelsesfase. KL har desuden redegjort for, at der heller ikke 

indgår udgifter til implementering og udbredelse af nye klassifikationer og 

standardiseringer, der er en forudsætning for datadeling. 

                                                      

8 Afskrivningerne er udgjort af selve projektudgifterne til etableringen af systemunderstøttelse af 
datadeling på socialområdet. Da der ikke er estimeret udgifter for analyse- og anskaffelsesfase 
kan alle projektudgifter afskrives. Afskrivningen af projektudgifterne påbegyndes først ved ibrug-
tagning i andet halvår 2021, hvorfor der ikke fremgår projektudgifter for årene 2016-2020. 
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Af figuren fremgår det, at de samlede udgifter til gennemførelsesfasen udgør 

cirka 72 mio. kr. Heraf udgør uddannelse, klassificering og standarder de 

største udgifter. Selve it-udviklingen udgør ifølge KL’s oplysninger cirka 8 

mio. kr. 

Tabel 6. Specificering af de oplyste udgifter til gennemførelsesfasen 

Udgifter Mio. kr. 

Projektledelse  9 

It-udvikling  8 

Etablering af referencedata  1 

Uddannelse  26 

Vejledninger  1 

Klassificering og standardisering  20 

Materialer til udbredelse  6 

Totale udgifter i gennemførelsesfasen  72 

Strukturen for projektets udgifter fremgår endvidere af forudsætningsdia-

grammet i bilag 3. 
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6. Bilag 
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Bilag 1. Gevinstdiagram, KL’s analyse side 33 
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Bilag 2. Forudsætninger 

Med udgangspunkt i de tre hovedgevinster har KL foretaget en detaljeret nedbrydning af forud-

sætningerne relateret til den tekniske løsning og den organisatoriske forandring. 

Forudsætninger for hovedgevinst 1 (HG1) – KL’s analyse side 38 
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Forudsætninger for hovedgevinst 2 (HG2) – KL’s analyse side 39 
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Forudsætninger for hovedgevinst 3 (HG3) – KL’s analyse side 41 
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Bilag 3. Forudsætningsdiagram 
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Bilag 4. Metodik til beregning af reducerede 
udgifter til arbejdsgange 

I businesscasen fremgår et højt besparelsespotentiale, der er baseret på reduceret tid til 

sagsbehandling på socialområdet i kommunerne. Besparelsespotentialet er beregnet for 

alle databehov i både § 50- og § 85-sager og er baseret på de fire centrale beregnings-

komponenter, der er illustreret i figuren nedenfor. 

Figur 8. Beregningsgrundlag for effektivisering af arbejdsgange 

 

I de følgende afsnit er de enkelte beregningskomponenter beskrevet. 

A. Anvendelsesfrekvens af databehov 

Anvendelsesfrekvensen udtrykker, hvor ofte et konkret databehov anvendes i henholdsvis 

§ 50- og § 85-sager. Frekvensen er i estimeringen angivet til at være enten mere end 50 

procent eller mindre end 50 procent. I de tilfælde hvor anvendelsesfrekvensen er mere end 

50 procent, menes der, at det konkrete databehov indgår i over halvdelen af alle sager 

under paragraffen. Til brug i businesscaseberegningerne er der anvendt følgende spænd. 

Tabel 7. Anvendte spænd for A. Anvendelsesfrekvens af databehov 

A. Anvendelsesfrekvens af databehov Lavt estimat Middelestimat Højt estimat 

Indgår i mere end 50 procent af sagerne 40 % 50 % 75 % 

Indgår i mindre end 50 procent af sagerne 25 % 30 % 50 % 

B. Potentiel besparelse i tid per sag 

Den potentielle besparelse i tid per sag baserer sig på konkrete tidsmålinger af det aktuelle 

tidsforbrug ved indtastning og oplysning af de enkelte databehov. I den potentielle bespa-

relse i tid er det antaget, at al den tid, der i dag anvendes på oplysning og opfølgning på et 

databehov, helt bortfalder ved implementering af øget datadeling. Til brug i businesscase-

beregningerne er der anvendt følgende spænd. 

Tabel 8. Anvendte spænd for B. Potentiel besparelse i tid per sag 

B. Potentiel besparelse i tid per sag Lavt estimat Middelestimat Højt estimat 

Tid per sag til indtastning og oplysning 70 % 80 % 100 % 

C. Antal sager under paragraf 

Antal sager bruges til at beregne den samlede tidsvolumen for et databehov på tværs af 

alle sager under en paragraf. Sagsantallene for hver paragraf er estimeret af KL. Det be-

mærkes, at der ikke er foretaget videre spændjustering af de oplyste sagsantal. Det inde-

bærer, at der for antallet af § 85-sager ikke er indarbejdet usikkerhedsspænd, og at usik-

kerhedsspændet for § 50-sagerne er snævert. 
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Tabel 9. Anvendte spænd for C. Antal sager under paragraf 

C. Antal sager under paragraf Lavt estimat Middelestimat Højt estimat 

Totalt antal § 50-sager 17.400 17.650 17.900 

Totalt antal § 85-sager 39.571 39.571 39.571 

D. Timepris for sagsbehandlere 

Timeprisen for kommunale sagsbehandlere er oplyst til at være 357 kr. Der er ikke indar-

bejdet spænd for timeprisen. 

Af de følgende sider fremgår beregningstabellerne for de to paragraffer. Det bemærkes, at 

det samlede årlige potentiale ved effektivisering af arbejdsgange er baseret på businessca-

semodellens beregning af det samlede risikojusterede potentiale, der baserer sig på de 

angivne spænd.  
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Beregningstabel for § 85-sager 

 

  

§85-sager

Anvendelses-

hyppighed

Tid per sag til oplysning 

og opfølgning (minutter)

Lavt Medium Højt Lavt Medium Højt Lavt Medium Højt

1. Medlemmer af hustanden (§50) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

2. Samværsordning  (§50) >50% 40 minutter 28 32 40 15.828 19.786 29.678 2.637.011 3.767.159 7.063.424

3. Sagsoverblik (§50) >50% 60 minutter 42 48 60 15.828 19.786 29.678 3.955.517 5.650.739 10.595.135

4. Bopælshistorik ( §50) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

5. Kontaktform og kontaktoplysninger (§50) >50% 21 minutter 15 17 21 15.828 19.786 29.678 1.384.431 1.977.759 3.708.297

6. Overblik over familien – misbrug (§50) >50% 26 minutter 18 21 26 15.828 19.786 29.678 1.714.057 2.448.653 4.591.225

7. Overblik familien – kriminalitet (§50) >50% 26 minutter 18 21 26 15.828 19.786 29.678 1.714.057 2.448.653 4.591.225

8. Overblik over familien – sundhed (§50) >50% 37 minutter 26 30 37 15.828 19.786 29.678 2.439.236 3.484.622 6.533.667

9. Overblik over familien – forsøgelsesgrundlag (§50) >50% 15 minutter 11 12 15 15.828 19.786 29.678 988.879 1.412.685 2.648.784

10. Boligsituation (§50) <50% 20 minutter 14 16 20 9.893 11.871 19.786 824.066 1.130.148 2.354.475

11. Boligforhold (§50) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

12. Dagtilbuds- og skoeudtalelse/statusnotat (§50) >50% 31 minutter 22 25 31 15.828 19.786 29.678 2.043.684 2.919.548 5.474.153

14. Daginstitutionsfravær (§50) >50% 30 minutter 21 24 30 15.828 19.786 29.678 1.977.759 2.825.369 5.297.568

15. Fravær fra skole/andre uddannelser (§50) >50% 30 minutter 21 24 30 15.828 19.786 29.678 1.977.759 2.825.369 5.297.568

17. Psykiske forhold (§50) >50% 52 minutter 36 42 52 15.828 19.786 29.678 3.428.115 4.897.307 9.182.451

18. Sundhedsforhold (§50) >50% 37 minutter 26 30 37 15.828 19.786 29.678 2.439.236 3.484.622 6.533.667

19. Forældrekompetencer (§50) >50% 43 minutter 30 34 43 15.828 19.786 29.678 2.834.787 4.049.696 7.593.180

20. Netværk (§50) >50% 30 minutter 21 24 30 15.828 19.786 29.678 1.977.759 2.825.369 5.297.568

21. Kriminalitet (§50) <50% 27 minutter 19 22 27 9.893 11.871 19.786 1.112.489 1.525.699 3.178.541

22. Misbrug (§50) <50% 27 minutter 19 22 27 9.893 11.871 19.786 1.112.489 1.525.699 3.178.541

1. Stamdata (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

2. Sagsoverblik (§85) >50% 40 minutter 28 32 40 15.828 19.786 29.678 2.637.011 3.767.159 7.063.424

3. Bopælshistorik (§85) <50% 20 minutter 14 16 20 9.893 11.871 19.786 824.066 1.130.148 2.354.475

4. Kontaktform og kontaktoplysning på borgeren (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

5. Kontraktoplysninger på samarbejdspartnere (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

6. Indlæggelser og ambulant service (§85) <50% 37 minutter 26 30 37 9.893 11.871 19.786 1.524.522 2.090.773 4.355.778

7. Overblik over misbrugsproblematikker (§85) >50% 26 minutter 18 21 26 15.828 19.786 29.678 1.714.057 2.448.653 4.591.225

8. Familieforhold (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

9. Bolligforhold (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

10. Praktiske færdigheder i hjemmet (§85) >50% 27 minutter 19 22 27 15.828 19.786 29.678 1.779.983 2.542.832 4.767.811

11. Sundhed (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

12. Tilbagemelding/status fra udfører (§85) >50% 29 minutter 20 23 29 15.828 19.786 29.678 1.911.833 2.731.190 5.120.982

13. Økonomiske forhold (§85) <50% 15 minutter 11 12 15 9.893 11.871 19.786 618.050 847.611 1.765.856

14. Mål for den jobrettede indsats (§85) <50% 20 minutter 14 16 20 9.893 11.871 19.786 824.066 1.130.148 2.354.475

15. Psykisk funktionsnedsættelse (§85) >50% 37 minutter 26 30 37 15.828 19.786 29.678 2.439.236 3.484.622 6.533.667

16. Socialt liv (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

17.Netværk (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

18. Fritidsliv (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

19. Egenomsorg (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

20. Misbrug (§85) >50% 28 minutter 20 22 28 15.828 19.786 29.678 1.845.908 2.637.011 4.944.396

21. Funktionsniveau (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 15.828 19.786 29.678 1.318.506 1.883.580 3.531.712

Total 69.139.144 98.379.363 186.415.519

 Overført til Statens business case-model 
 Lav 

(worst case) 

 Middel 

(forventet 

case) 

 Høj 

(best case) 

Voksensocial (§85), hyppige informationer 62.299.395 88.999.136 166.873.380

Voksensocial (§85), sjældne informationer 6.839.748 9.380.226 19.542.138

Total 69.139.144 98.379.363 186.415.519

Databehov

Antal forekomster af databehov - 

angivet i spænd (beregnet på baggrund 

af sagsantal og anvendelseshyppighed)

Provenu (beregnet på baggrund af 

forekomster samt timepriser for 

sagsbehandlere)
Tid per sag - angivet i spænd
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Beregningstabel for § 50-sager 

 

 

§50-sager

Anvendelseshyppi

ghed

Tid per sag til oplysning 

og opfølgning (minutter)

Lavt Medium Højt Lavt Medium Højt Lavt Medium Højt

1. Medlemmer af hustanden (§50) >50% 20 minutter 14 16 20 6.960 8.825 13.425 579.768 840.140 1.597.575

2. Samværsordning  (§50) >50% 40 minutter 28 32 40 6.960 8.825 13.425 1.159.536 1.680.280 3.195.150

3. Sagsoverblik (§50) >50% 60 minutter 42 48 60 6.960 8.825 13.425 1.739.304 2.520.420 4.792.725

4. Bopælshistorik ( §50) >50% 20 minutter 14 16 20 6.960 8.825 13.425 579.768 840.140 1.597.575

5. Kontaktform og kontaktoplysninger (§50) >50% 21 minutter 15 17 21 6.960 8.825 13.425 608.756 882.147 1.677.454

6. Overblik over familien – misbrug (§50) >50% 26 minutter 18 21 26 6.960 8.825 13.425 753.698 1.092.182 2.076.848

7. Overblik familien – kriminalitet (§50) >50% 26 minutter 18 21 26 6.960 8.825 13.425 753.698 1.092.182 2.076.848

8. Overblik over familien – sundhed (§50) >50% 37 minutter 26 30 37 6.960 8.825 13.425 1.072.571 1.554.259 2.955.514

9. Overblik over familien – forsøgelsesgrundlag (§50) >50% 15 minutter 11 12 15 6.960 8.825 13.425 434.826 630.105 1.198.181

10. Boligsituation (§50) <50% 20 minutter 14 16 20 4.350 5.295 8.950 362.355 504.084 1.065.050

11. Boligforhold (§50) >50% 20 minutter 14 16 20 6.960 8.825 13.425 579.768 840.140 1.597.575

12. Dagtilbuds- og skoeudtalelse/statusnotat (§50) >50% 31 minutter 22 25 31 6.960 8.825 13.425 898.640 1.302.217 2.476.241

13. Beskrivelser fra dagtilbud/skole (§50) >50% 21 minutter 15 17 21 6.960 8.825 13.425 608.756 882.147 1.677.454

14. Daginstitutionsfravær (§50) >50% 30 minutter 21 24 30 6.960 8.825 13.425 869.652 1.260.210 2.396.363

15. Fravær fra skole/andre uddannelser (§50) >50% 30 minutter 21 24 30 6.960 8.825 13.425 869.652 1.260.210 2.396.363

16. Tandsundhed (§50) >50% 30 minutter 21 24 30 6.960 8.825 13.425 869.652 1.260.210 2.396.363

17. Psykiske forhold (§50) >50% 52 minutter 36 42 52 6.960 8.825 13.425 1.507.397 2.184.364 4.153.695

18. Sundhedsforhold (§50) >50% 37 minutter 26 30 37 6.960 8.825 13.425 1.072.571 1.554.259 2.955.514

19. Forældrekompetencer (§50) >50% 43 minutter 30 34 43 6.960 8.825 13.425 1.246.501 1.806.301 3.434.786

20. Netværk (§50) >50% 30 minutter 21 24 30 6.960 8.825 13.425 869.652 1.260.210 2.396.363

21. Kriminalitet (§50) <50% 27 minutter 19 22 27 4.350 5.295 8.950 489.179 680.513 1.437.818

22. Misbrug (§50) <50% 27 minutter 19 22 27 4.350 5.295 8.950 489.179 680.513 1.437.818

1. Stamdata (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 6.960 8.825 13.425 579.768 840.140 1.597.575

3. Bopælshistorik (§85) <50% 20 minutter 14 16 20 4.350 5.295 8.950 362.355 504.084 1.065.050

4. Kontaktform og kontaktoplysning på borgeren (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 6.960 8.825 13.425 579.768 840.140 1.597.575

5. Kontraktoplysninger på samarbejdspartnere (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 6.960 8.825 13.425 579.768 840.140 1.597.575

8. Familieforhold (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 6.960 8.825 13.425 579.768 840.140 1.597.575

10. Praktiske færdigheder i hjemmet (§85) >50% 27 minutter 19 22 27 6.960 8.825 13.425 782.687 1.134.189 2.156.726

13. Økonomiske forhold (§85) <50% 15 minutter 11 12 15 4.350 5.295 8.950 271.766 378.063 798.788

14. Mål for den jobrettede indsats (§85) <50% 20 minutter 14 16 20 4.350 5.295 8.950 362.355 504.084 1.065.050

15. Psykisk funktionsnedsættelse (§85) >50% 37 minutter 26 30 37 6.960 8.825 13.425 1.072.571 1.554.259 2.955.514

16. Socialt liv (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 6.960 8.825 13.425 579.768 840.140 1.597.575

17.Netværk (§85) >50% 20 minutter 14 16 20 6.960 8.825 13.425 579.768 840.140 1.597.575

20. Misbrug (§85) >50% 28 minutter 20 22 28 6.960 8.825 13.425 811.675 1.176.196 2.236.605

Total 25.556.898 36.898.949 70.852.451

 Overført til Statens business case-model  Lav  Middel  Høj 

Børnesocial (§50), hyppige informationer 23.219.708 33.647.607 63.982.879

Børnesocial (§50), sjældne informationer 2.337.190 3.251.342 6.869.573

25.556.898 36.898.949 70.852.451

Antal forekomster af databehov - 

angivet i spænd (beregnet på baggrund 

af sagsantal og anvendelseshyppighed)

Provenu (beregnet på baggrund af 

forekomster samt timepriser for 

sagsbehandlere)

Databehov

Tid per sag - angivet i spænd


