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DIGITALE FRONTLØBERE I DEN ALMENE 
SEKTOR



FOKUS PÅ DET DIGITALE POTENTIALE

o De gode eksempler blev efterlyst – fortællinger og business cases

o Brændende platform: Politisk krav om at effektivisere den almene sektor med 1,5 mia. kr. senest i 2020

o Erhvervsministeriets digitale vækstpanel:  
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DIGITALE FRONTLØBERE
De seks digitale frontløbere, der er udvalgt inden for tre kategorier:

Digital strategi

1. Fuld digitalisering, Boligselskabet Sjælland

2. 360o-analyse - helhedsorienteret strategi med digitalt fundament, KAB

Effektiv drift med digitale værktøjer

3. eDrift - digital opgavestyring, fsb

4. FM-outdoor - professionel, effektiv og transparent drift, Slagelse Boligselskab

5. Synligt indeklima - kvalitetssikret drift, Domea.dk og Boligkontoret Aarhus m.fl.

Beboerservice med digitale løsninger

6. Beboer app - værktøj til god kommunikation og naboskab, Domea.dk

Anbefalinger og perspektiver på digitalisering

Hvordan løser vi de digitale dilemmaer – oplæg til debat



INSPIRATIONSKATALOG



DIGITAL STRATEGI



#1 Fuld digitalisering – Boligselskabet Sjælland
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2009-2017 – har afprøvet digitale løsninger, 
fx 
• smartphones til ejendomsfunktionærer
• selvbetjeningsløsninger til beboerne
• Identificeret over 100 områder, der med 

fordel kan digitaliseres

marts 2017 – Ny strategi: 
Fuld digitalisering, med bl.a. forventede 
besparelser:
• Administration – 3,75 mio. kr
• Drift og vedligehold af bygninger – 3 

mio. kr
• Digital bygningsmasse – 4 mio. kr.
• Øget kvalitet og kundeservice
• Fuld automatisering - Robotics

(ROCAR) og Internet of Things

Gevinstbank

Beboerne:
lavere husleje, øget 
kvalitet og service

Medarbejdere: ny 
kultur, nye 

arbejdsgange

Samarbejdsparter & 
leverandører: 

udvikling, 
delleverancer etc.

Målgrupper



FULD DIGITALISERING
Boligselskabet Sjælland | 13.000 lejemål | 250 ansatte | DKs største med 
hovedsæde i provinsen | Blev født som fusion i 2007 af 7 selskaber.

Morten Lykkeberg | sekretariatschef | cand.comm, MCMC



Øer af IT-systemer

BAGGRUND

Data blev ikke 
håndteret fælles

Manglende 
datastruktur





KULTURREJSE:

BRUGE SAMME DATA



Robotter er gaffa-tape til IT



VI BLIVER HJULPET

Leantankegang | Implementeringsevne | Beboerfokus



STRATEGISK DIGITALISERING
HANDLER OM AT FLYTTE MENNESKER

• Klar ambition og grundprincipper
• Ledelse af forandringsprocesser
• System- og procesforståelse på 

nøgleposter (digital modenhed)
• Forretningsmæssig gevinsthåndtering



ORGANISATORISK

• Digitaliseringsgruppen koordinerer
• Gevinstrealisering via fokus på gevinster og 

gevinstbank.
• IT-kompetencer og rekruttering
• Eksternt samarbejde (Bl.a. strategisk IT-

samarbejde, ROCAR (robotteknologi)).



Konkrete digitaliseringsinitiativer
• Digitalisering af bygningsmassen (-3,5 mil.)
• Digital drift- og bygningsvedligeholdelse – bl.a. 

mdocFM (-3 mil.)
• Administrativ opgaveløsning (-3,75 mil.) 

100+ findings



.Digitale Frontløbere
onsdag den 22. november 2017

Case 2 - 360° analyse finder 
digitaliseringspotentialer



Strategi: 360 graders analyse
• Holistisk analysemetode, der tilbydes til de afdelinger
• Brug af en række digitale redskaber
• Får data i spil

#2 360 graders analyse - KAB
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Beboerne:
lavere husleje, øget kvalitet og 

service
Samarbejdsparter

& leverandører

MålgrupperEjendomskontorer, 
der indkøber til drift

2a: Indkøbsportal i samarbejde 
med leverandør – mål:

10% besparelser på indkøb i driften, 
spare medarbejderressourcer 

(effektivisering)

2b: Digital ind- og fraflytning: 
bedre udbud med digitale 

opmålinger, op til 40% besparelser 
for den enkelte beboer

Administrative 
medarbejdere
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LBF, 
forsikringsselskaber 

mv.

#3 eDrift - FSB
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Kerneopgave: Drift og vedligehold 
af ejendomsporteføljen
- Driftsplaner med opgaver, der opleves 

som svært tilgængelige ‘i marken’

- Projekt gennemført april 2016 -
december 2017

Central digitalt redskab 
til ejendomsdrift:
• driftsplaner og 

beboerserviceopgaver 
er let tilgængelige

• vedligeholds-
vejledninger

• opgaver registreres og 
det dokumenteres at de 
er løst

Beboerne:
lavere husleje, øget 
kvalitet og service

Samarbejdsparter & 
leverandører?

Målgrupper

Ønsket værdi:
• Mere effektiv drift
• Bedre flow (effektivitet) i 

opgaveløsning
• bedre samdrift mellem flere 

afdelinger
• bedre service
• sammenhæng med byggeprojekter
• bedre arbejdsforhold og 

kompetencer

Ejendomspersonale og 
centrale administrative 

medarbejdere
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Database/system, 
der kan håndtere 
kort, arealer, tid, 

maskiner 
planlægning af 

ruter etc.

#4 FM outdoor – professionel, effektiv og transparent drift 
Slagelse Boligselskab
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2013-2017 – har arbejdet med projekter 
for at effektivisere og digitalisere. 
Vision, strategi og handlingsplan er udviklet 
med involvering af beboere, medarbejdere, 
ledelse og bestyrelse.
Del-projektet har startet en større 
innovationsproces…  

Udvikling af IT systemet: FM outdoor, 
der vha. droneteknologi opmåler og 
analyserer udearealer, så arbejdet kan 
planlægges og udføres mere effektivt.

Lancering primo oktober 2017, færdig 
implementering 2018

Områdeledere, -assistenter, 
teknisk personale og ledelse er 

involverede i udvikling og vil få 
direkte udbytte

Samarbejdsparter & 
leverandører:  

HedeDanmark, Skel.dk og 
NTI cadcenter

Målgrupper

eksperter
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OUTPUT

LEDELSES INFO
- Benchmark

- Udviklingsforløb

FORBRUGS-
GENERERET

KONTRAKTSTYRING

INDSIGT, OVERBLIK & 
TRANSPARENS 

FOR ALLE

DIGITAL 
PLANLÆGNINGS- & 

STYRINGSPLATFORM



26



Godt indeklima 
skaber trivsel og 

viden om eget 
forbrug skaber 

bedre beslutninger 
samt ressource-

besparelser

#5 Synligt indeklima – kvalitetssikret drift
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Viden om indeklima er ofte ikke tilstrækkeligt 
dokumenteret. 

Projektet har bevæget sig fra BIGdata platform 
til et værktøj, der dokumenterer indeklima i fx 
boliger, skoler og på arbejdspladser. 

Cloudbaseret måle- og 
formidlingsværktøj, der gør 
indeklima og 
energiforbrug synligt –
fokus på både drift og 
beboere

Beboerne:
bedre indklima

Medarbejdere i driften: 
bedre sammenhæng 

mellem teknik og faktisk 
indeklima

Samarbejdsparter & 
leverandører

Målgrupper





Anvendelsesområder

• Fokus på indeklima

• Indregulering af ventilationsanlæg 
og behovsstyret ventilation

• Analyse af energiforbrug

• Dynamisk varmeregnskab



Eksempel på en månedsrapport





BEBOERSERVICE MED DIGITALE LØSNINGER
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#11 Beboer App - Domea 

Kritiske spørgsmål? 

?
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Beboerne ved ikke altid, hvor de 
skal henvende sig for at få hjælp. 
• Fejlmeldinger – det er svært at 

finde den rette afdeling

Beboer app med formålet at 
sikre en korrekt og effektiv 
service: 
• generel information ud til 

beboerne
• social funktion – direkte 

mellem beboere
• fejlmelding med billede etc.

10% af Domeas beboere bruger 
domea.dk

Reducerede 
driftsomkostninger 
og administrative 

omkostninger

Beboerne:
lavere husleje, øget 
kvalitet og service

Medarbejdere: ny 
kultur, nye 

arbejdsgange

Samarbejdsparter & 
leverandører: 

udvikling, 
delleverancer etc.

Målgrupper



Digital Frontløber
Beboer App – Min Boligservice

Beboerservice med digitiale løsninger



1. Forankring af 
2015-strategien

2. Digitalisering

3. Forretningskunder

4. Vækst

5. Styrket image 
gennem 
samfundsansvar

Ambition

Markedsleder inden for effektiv 
ejendomsdrift og -administration

Markedsleder inden for 
kundeservice

Digital højdespringer på 
brugervenlighed og smidighed

Stærkt koncept for plug’n play-
forretningskunder

Større

Styrket image gennem 
samfundsansvar

Strategi



1 app- 4 formål
 Brugerundersøgelser og brugerrejsen

 Beboerne havde et behov for:

 Kunne henvende sig det rigtige sted – når det passer dem
 Bestille service – når det passer dem
 Få besked fra administrationen
 Kunne kontakte naboer



Henvendelse til Domea.dk

Nemmere for beboere at komme i 
kontakt med den rigtige 
funktion/enhed i Domea.dk. 
Hele døgnet 
God tilrettelæggelse af 
arbejdsopgaver



Kontakt til ejendomskontoret - fejlmelding



Info fra administration



Naboskab og beboerdemokrati





Formål
 At sikre en bedre, korrekt og effektiv service til beboerne 

 Hurtig og lettilgængelig kommunikation mellem servicecentret og beboeren 

 Let og korrekt fejlmelding 

 Lettere organisering af arbejdsopgaver og tid

 Støtte op om naboskabet og livet mellem husene



Test 

http://admin.minboligservice.dk/app/index.html



Resultat

• Brugervenlighed og enkle funktioner

Forbedret digital service til beboere

• Let tilgængelig kontaktinformationer på servicecenter betyder at beboere  hurtigere får 
fat i den relevante medarbejder og dermed får den rigtige service. 

• Vi flytter byrden fra beboeren, der hidtil selv har skulle finde frem til hvem og hvor i 
Domea.dk, der skal tages kontakt. Nu gør vi arbejdet for beboeren ved at anvise til 
relevante servicecenter. 

Forbedret telefonisk beboerservice 

• Nem måde at udsende servicebeskeder til beboerne

• Færre opkald fra beboere, - henvendelser kommer i stedet som beskeder til 
fællespostkassen, som kan besvares og planlægges løbende. Det gør ressourcestyringen 
nemmere.

• Mere præcise fejlmeldinger fra beboere, da der følger billeder med

• Færre dobbeltbesøg, da man kan se ud fra fejlmeddelelser hvad der skal løses

Mere effektiv service og kommunikation 





De digitale frontløberes værktøjskasse

Udvikling af den organisatoriske modenhed
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Internet of 
Things (IoT)

Case #5

Sensorteknologi
Case #5

Åbne standarder 
og Open source

Case #3Automatisering 
og robotter

Case #1

Digitalt beboer-
demokrati

- fx Domea.dk 
og KAB

Organisations-
analyse

- alle cases, især 
Case #2 Dialogredskaber

- alle cases, særligt 
case #6

Lean-processer
Case #1Digitale 

tilstands-
vurderinger

Case #4 og #5

System integration,
fx Økonomi

Tid (opgaver)
Big data

Digital opmåling
fx laser og droner

Case #4

Data
- alle cases



Data er nøglen til ny viden og optimerede processer
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DIGITALT DILEMMA #1 
Fælles udfordringer skal adresseres i fællesskab –
men alle har brug for deres egen organisatoriske 
rejse for at modnes

Hvordan kan de almene organisationer stå sammen 
og pulje deres ressourcer bedst?



DIGITALT DILEMMA #2 
Den gode business case er baseret på fakta (= 
data), men vi skal foretage en investering for at 
generere data – og for at kunne forstå data på nye 
måder (analyseredskaber etc.)

Hvordan bliver ledelsen bedst klædt på til at sætte 
digitale initiativer i gang?



DIGITALT DILEMMA #3 
Open source vs. proprietære formater – Hvordan 
udfordrer vi og udvikler i samarbejde med 
leverandørerne, så vi sikrer, at systemer kan spille 
sammen?

PS: Husk at stille krav om ÅBNE STANDARDER, så 
du også kan tilgå dine data om 5 år…



ANDRE SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION:
Hvordan gribes digitalisering bedst an som 
forandringsproces? 

Hvad er det vigtigste næste skridt for den almene 
sektor?




