
Hurtig og korrekt administration er et konstant, men også krævende mål i Københavns Kommune. Der-
for har kommunens Koncernservice investeret i nyt Service Management-system, og efter en vellykket 
implementering er resultaterne ikke til at tage fejl af.

Hos Koncernservice i KØBENHAVNS KOMMUNE er 
missionen klar.

Det handler om at skabe den bedst mulige sagsbe-
handling og derigennem sikre velfærd af høj kvalitet 
til byens borgere. Kommunens nye Serviceplatform – 
et enkelt og intuitivt it-system, som samler de admi-
nistrative processer i én platform – er på alle måder 
et uundværligt værktøj til at lykkes med opgaven.

”Serviceplatformen er meget vigtig for os. Vi bruger 
det til at modtage indberetningerne fra vores kolle-
gaer ude i kommunen og til at understøtte sagsbe-
handlingen internt. Det er også der, hvor vi har in-
tegrationen ned til vores kernesystemer, som blandt 
andet tæller økonomi- og lønsystem,” siger Søren Ah-
rensberg, der er centerchef i Koncernservice.

MARKANT FORSKELLIGE BEHOV                             
Serviceplatformen, som er udviklet i ServiceNow, 
anvendes i dag af omkring 600 sagsbehandlere, 
3000 ledere og 30.000 andre ansatte og har erstat-
tet et tidligere sagsstyringssystem, som ikke læn-
gere matchede medarbejdernes markant forskellige 
behov.

”Inden vi udskiftede til Serviceplatformen, anvendte vi 
nogle systemer, der var etableret for fem til seks år 
siden. De havde tjent os godt, men var baseret på 
en teknologi, som var vanskelig at udvikle videre på,” 
forklarer Søren Ahrensberg og fortsætter:

”Systemerne gav os desuden nogle udfordringer i det 
daglige. Blandt andet havde vores brugere problemer 
med at finde rundt i de cirka 100 selvbetjeningsløsnin-
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Devoteam er et af Danmarks førende konsulenthu-
se og rådgiver i feltet mellem forretning og tekno-
logi. Rådgivningsområderne omfatter bl.a. strategi, 
procesoptimering, projekt- og forandringsledelse, 
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Koncernservice er Københavns Kommunes fælles center for Shared service. Vi løser 
fælles administrative opgaver for kommunens syv forvaltninger inden for økonomi, 
personale og løn. På disse områder er vi også med til at modernisere og effektivi-
sere kommunen. Der er vores mission, at vi sammen med forvaltningerne skaber 
bedre og billigere administration. Vi udvikler effektive, betryggende og sammen-
hængende administrative processer og sikrer et højt serviceniveau, så vores cirka 
45.000 kolleger kan koncentrere sig om at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til 
Københavns borgere.

Koncernservice er ét af Danmarks største Shared service centre med godt 700 
ansatte. Vi er en professionel serviceorganisation, der fokuserer på at optimere den 
administrative service for Københavns Kommune, så forvaltningerne og brugerne 
oplever, at vores service giver værdi for dem. Koncernservice gik i drift i 2007 og er 
en selvstændig enhed under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning.

ger, vi havde etableret, og det var generelt svært at 
følge sagsbehandlingen digitalt fra enden til anden.”

PÅ TVÆRS AF TITLER OG AFDELINGER                  
Københavns Kommune gik live med Serviceplatfor-
men i efteråret 2018. For at sikre det fulde udbytte 
blev udrulningen af systemet foretaget trinvis, og en 
stor del af kommunen – på tværs af titler såvel som 
afdelinger – var involveret i det omfattende arbejde 
undervejs.

Hen imod slutningen, og som en væsentlig del af pro-
jektet, sørgede Koncernservice derudover for grundig 
indføring i Serviceplatformen, og på nuværende tids-
punkt er intet mindre end 500 medarbejdere blevet 
undervist i, hvordan de indlagte funktioner kan kom-
me dem til gavn i hverdagen.

”Vi har betragtet det som et organisationsprojekt. Det 
betyder blandt andet, at vi har inddraget hele forret-
ningen og involveret vores brugere tidligt i processen, 
vi har prioriteret uddannelse og træning, vi har haft 
en stærk projektledelse, og der har været et solidt 
topledelsesfokus i forhold til at rydde udfordringer ad 
vejen,” siger Søren Ahrensberg.

EN LANG RÆKKE FORDELE                                       
Højere grad af transparens, færre fejl og reduceret 
gennemløbstid i sagsbehandlingen er blot et mindre 
udpluk af en lang række fordele, som Serviceplatfor-
men bringer med sig, og selvom systemet i skrivende 
stund kun har kørt i et kvartal, kan værdien allerede 
mærkes på bundlinjen. 

”Vi har med Serviceplatformen opnået gevinster på 
både det økonomiske og det kvalitative område. På 
det økonomiske område har vi sparet omkring 30 pro-
cent på vores it-driftsudgifter, og vi kan se, at udgifter-
ne til vedligehold og videreudvikling er betydeligt la-

vere. På det kvalitative område understøtter vi langt 
flere af vores processer til en bedre kvalitet,” forklarer 
Søren Ahrensberg og tilføjer:

”Her tre måneder efter, at vi er gået i drift, fungerer 
løsningen rigtig godt. Vi har selvfølgelig haft nogle 
børnesygdomme, men de er blevet håndteret i vores 
hypercare-periode, som har strakt sig fra implemen-
tering til udgangen af januar. I det hele taget er de 
udfordringer, vi havde identificeret inden projektet, og 
som var afsættet, blevet løst.”

SAMARBEJDE I SÆRKLASSE                                    
Devoteam har, som leverandør, bistået Koncernser-
vice på hele rejsen – lige fra den indledende rådgiv-
ning og analyse til den endelig udvikling og implemen-
tering af Serviceplatformen, og set i bakspejlet er der 
ingen tvivl om, at samarbejdet for begge parter anses 
for ét i absolut særklasse.

”Devoteam er kommet med et stort kendskab til, 
hvordan Serviceplatformen, baseret på ServiceNow, 
kunne udnyttes, og de har vist, at de har en eksper-
tise i forhold til administrative processer på økonomi-, 
personale- og lønområdet. Vigtigt at nævne er, at 
det har været opfattet som et fælles projekt på både 
teknisk niveau, projektledelsesniveau samt på direkti-
ons- og partnerniveau,” siger Søren Ahrensberg. Han 
suppleres af Allan Jensen, partner i Devoteam:

”Projektet er forløbet rigtig godt. Vi har opbygget fuld 
tillid til hinanden og prioriteret at gå efter bolden i 
stedet for efter skyld, og det har betydet, at det har 
holdt tidsplanen, som i øvrigt har været stram, det 
har holdt budgettet, og Københavns Kommune har 
fået mere, end de regnede med fra start. Det er ikke 
særlig mange offentlige it-projekter, som lykkes med 
det, og derfor er det en kæmpe succes.”
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