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1. RPA som en del af den samlede værktøjskasse

Hvilke automatiseringsløsninger arbejder vi med i Randers Kommune?

• Talegenkendelse 
• Digitale formularer
• Funktionalitet i eksisterende fagsystemer
• RPA/administrative robotter 

(”lappegrej/gaffatape”)
• Apps
• Automatisk journalisering og postfordeling
• Og meget andet…



Virtuel arbejdsstyrke, 
der arbejder hurtigere, 

uden fejl og 24/7

Efterligner et menneskes 
arbejde ved brug af 

eksisterende bruger-
grænseflader

Automatisering af 
gentagne og simple 

regelbaserede opgaver

Administrative robotter/RPA – hvad er det?
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Krav til processer

• Volumen
• Gentages hyppigt
• Er enkle og ensartede
• Kræver ingen faglig vurdering
• Digital tilgængelighed



2. ”Rejsen” vi har været på

• 2016: Pilotprojekt/forsøg med robotter
• Konsulentfirma
• UiPath RPA-platform
• Læring: 

• Generelt jomfruelig grund, mange tekniske og organisatoriske udfordringer
• Mange bump på vejen ved udvælgelse og udvikling af processer
• Videnstab ved afsked med konsulenter

• 2017: Genstart/opbygning af in-house kompetencer 
• Undersøgelse af RPA software-valg



Sammenligning af forskellige RPA-platforme…

• Pris (anskaffelse og drift)

• Funktionalitet

• Udbredelse i kommuner 
(mulighed for sparring/netværk)

• Sikkerhed

• Udviklingsmuligheder

• …



2. ”Rejsen” vi har været på ….

• 2017: Genstart/opbygning af in-house kompetencer 
• Undersøgelse af RPA software-valg – ender med valg af Softomotive RPA-

platform 
• Projektorganisering med et team sammensat af medarbejdere med IT-teknisk 

baggrund (programmering) og proces-/projektlederkompetencer
• 2-3 medarbejdere fra IT (ca. 1,5 årsværk)
• 3-4 medarbejdere fra Økonomi (ca. 1 årsværk)

• Teamet forankres i koncernøkonomi og opererer på tværs af forvaltningerne



2. ”Rejsen” vi har været på (II)

• 2018: Læring og udvikling af robotter på tværs af kommunens 
afdelinger:

• Intern markedsføring – i form af oplæg for chefgrupper, på afdelingsmøder mv.
samt nyheder og materiale på vores intranet 

• Etablering af ‘governance’: Blandt andet fastlæggelse af procedurer for 
screening, prioritering af foreslåede processer mv.



Robotoverblik/bred udrulning



2. ”Rejsen” vi har været på (II)

• 2018: Læring og udvikling af robotter på tværs af kommunens 
afdelinger

• 2019: ”Mainstreaming” af RPA-teknologien 
• Ikke robotter for enhver pris, men som en del af den samlede værktøjskasse. 
• Kun bruge dem, hvor det giver mening. Det kræver ressourcer at udvikle og 

vedligeholde.

• 2020: Vi går fra projekt til integreret del af organisationen



Screening
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3. Sådan arbejder vi med det: udvælgelse af processer





4. Eksempler på robotter i drift



YDELSESKONTORET
”§ 11 Oplysningspligt”
Breve sendes til borgere, når fagsystemet 
giver besked om, at der er gået x måneder
Frekvens: Ugentligt

LØN & PERSONALE
”Opdatering af konti i SD Løn”
Automatisk oprettelse af konti i lønsystemet,  
når der oprettes nye konti i økonomisystemet
Frekvens: Ad hoc

INTEGRATIONSAFDELINGEN
”Udsendelse af kampagnebreve”
Breve sendes til borgere 
Frekvens: Ad hoc

JOBCENTER m.m.
”Betaling af lægeerklæringer”
Tjek af bevilling samt betaling af 
lægefakturaer (7-8.000 årligt) 
Frekvens: ?

BYGGESAGSKONTORET
”Autogenerering af byggesagsstatistik”
Data trækkes fra fagsystem på byggesagsområdet og 
fodres ind i ledelsesinformationssystem.
Frekvens: Månedligt



6. Next step/hvad bringer fremtiden…?

• Maskinlæring eller kunstig intelligens (AI) kobles på
• Pilotprojekter opstartes i samarbejde med KL
• Vi er med på beskæftigelsesområdet og på miljø- og teknikområdet
• Pilotprojekt i gang omkring automatisk fakturabetaling

Forberede afgørelser for sagsbehandlere

Udvikle viden i takt med gennemgang af 
sager og dialog med medarbejder



Afslutning

• Automatisering er en integreret del af det administrative arbejde i 
Randers Kommune

• Robotter (RPA-teknologi) er én brik blandt flere
• Nye løsninger/muligheder opstår løbende

• Borgerrettede funktioner – øget selvbetjening
• Interne funktioner
• Integreres i fagsystemer på den lange bane, men behov for midlertidige 

løsninger undervejs…

• Der er mange spændende ting rundt om hjørnet…


