
Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1. Højre klik på den aktuelle side og 

vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg “OK” 

Dato 

1. Vælg ‘Indsæt’ i top menu 

2. Vælg ‘Sidehoved & Sidefod’ 

3. Skriv ønsket dato ind i feltet  

for fast dato 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Marts 2015 

Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk , Center for 

brugervenlighed og implementering  
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Digital selvbetjening og 

Digital Post  
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Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ i top menuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Skift til blå baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION ML. 
BORGERNE OG DET OFFENTLIGE  
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Væsentligt element i nuværende digitaliseringsstrategi er målsætningen 

om fuld digital kommunikation mellem borgerne og det offentlige.  

 

Målet:  

 80 pct. af den skriftlige kommunikation mellem borgerne og det offentlige skal 

foregå digitalt ved udgangen af 2015.  

= bedre og hurtig offentlig service og økonomiske besparelser 

 

Midlerne: 

 Lov om obligatorisk digital selvbetjening (bølgelovene) 

 Lov om obligatorisk Digital Post  

 

NB: Målsætning om 100 pct. digital kommunikation ml. virksomheder og det offentlige  
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OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING  

• Gennem 4 årlige bølger (2012-2015) indføres obligatorisk digital selvbetjening på en 

række udvalgte offentlige serviceområder 

 

• I alt tale om ca. 100 områder (kommunale og statslige)  

 

• Målet er, at 80 pct. af alle ansøgninger, anmeldelser mv. ske digitalt  fra borger til 

myndighed  

 

• Vil genere en årlig besparelse på ca. 800 mio. DKK efter endt indfasning 

 

• Ud over de obligatoriske områder findes i alt ca. 2000 offentlige digitale 

selvbetjeningsløsninger  

 

 

 

december 2015 

3 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ i top menuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Skift til blå baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

DER ER ØKONOMI I AT FLYTTE OVER PÅ DE 
DIGITALE KANALER … 
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 4 BØLGER AF DIGITAL SELVBETJENING  

Centrale kriterier for obligatoriske områder: 

 

• Er der tilstrækkelig stor henvendelsesvolumen? 

• Er den primære målgruppe it-parate?  

• Eksisterer der en selvbetjeningsløsning i forvejen? 

• Den nuværende digitaliseringsgrad? 

• Er den digitale kommunikationskanal effektiv til at betjene borgeren på kort og 

lang sigt? 

• Hvordan er omkostningsstrukturen på de mulige kommunikationskanalerne? 

• Juridiske forudsætninger? 

• Investeringsbehovet?   
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4 BØLGER AF DIGITAL SELVBETJENING  

1. Bølge (december 2012):  

Områder med høj digital modenhed + stor volumen + lav grad af kompleksitet (fx 

anmeldelse af flytning, sundhedskort, sygesikringskort mv.) 

Ca. 10 områder 

2. Bølge (december 2013): 

Stor volumen + digital modenhed (fx indberetning af skatteforhold, ansøgning om 

cykeltyveri, anmeldelse af rotter, udrejse af Danmark mv.)  

Ca. 29 områder 

3. Bølge (december 2014):  

Sociale områder + høj kompleksitet + stor volumen (ansøgning om børnebidrag, 

adoption, pension, helbredstillæg, byggetilladelser, mv.) 

Ca. 30 områder 

4. Bølge (forventet december 2015) 

Ca. 25 blandede områder. 

Under behandling i Folketinget.  
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IMPLEMENTERING AF BØLGERNE  

• Ansvaret for implementering, brugervenlighed og gevinstrealisering =  hos den 

enkelte myndighed. 

 

• Myndigheden har selv ansvar for den service, man yder til borgerne og også for 

hvordan man leverer den. 

 

• Kommunernes Landsforening (KL) har ansvaret for at  følge op på 

implementeringen i kommunerne. 

  

• Høj grad af samarbejde mellem stat og kommuner (Digitaliseringsstyrelsen og KL).  
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HVAD GØR DIGITALISERINGSSTYRELSEN? 

Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for den samlede opfølgning på 80 

pct. målsætningen for digital kommunikation: 

 Sikrer at obligatoriske statslige løsninger lever op til de fællesoffentlige krav 

(brugervenlighed, tilgængelighed, integration til den fællesoffentlige portal borger.dk)  

 monitorerer udviklingen i den digitale selvbetjening  

 indsamler data fra myndighederne og KL  

 følger op og tilbyder implementeringsunderstøttende indsatser (fx via 

myndighedsnetværk, leverandørmøder mv.) 

 

Dokumentation for udviklingen i den digitale kommunikation i 

Danmark: http://scorecard.digst.dk/  
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Digital Post 
Implementering 



Hvad er Digital Post? 

• Digital Post-løsningen er den fællesoffentlige digitale postløsning, som de 
offentlige myndigheder kan anvende til at sende Digital Post til borgere og 
virksomheder.  

 

• Digital Post-løsningen er et redskab til at digitalisere de papir-breve, som ikke 
hidtil har kunnet digitaliseres - fx. af sikkerhedsmæssige årsager. 

 

• ’Lov om Offentlig Digital Post’ slår fast, at myndighederne er berettigede til at 
sende Digital Post til borgerne, samt at de borgere, som ikke er blevet fritaget, 
er forpligtigede til at kunne modtage Digital Post. Dog har myndighederne ikke 
pligt til at sende digitalt, og ligeledes pålægges borgerne ikke en pligt til at 
henvende sig til myndighederne via Digital Post.  

 

• e-Boks A/S er leverandør af Digital Post-løsningen 

 

• Borgerne kan tjekke deres digitale post både på den offentlige portal: borger.dk 
samt e-Boks.dk 

 





Arbejdsgange og vaner 
- Fra papirbaserede arbejdsgange til digitale afsendelser 

 
 

• Teknisk integration af 
systemer til Digital Post 

 
• Tilpasning af 

brevskabeloner 
 
• Digitalisering af 

bilag/foldere/pjecer 
 
• Nye vaner for 

sagsbehandlere 

• Arbejdsgange med afsendelse af meddelelser omstilles til at pege på en 
outputmanager, som tjekker, om modtager er tilmeldt Digital Post 

 
• Output-manageren sender meddelelsen til fjernprint eller Digital Post 

Output-manager 
 

Digital Post 
 

Fjernprint 
 



Hvem kan skrive til hvem? 

Borgere Virksomheder 

Virksomheder 

Myndigheder 

Myndigheder 

Borgere 



Fuld digital kommunikation 
- Digitaliseringsstrategien 

 ”Frem mod 2015 forventes det, at 
80 pct. af alle breve fra offentlige 
myndigheder til borgere, som kan 
afsendes digitalt, også bliver det”.  

 

 Som udgangspunkt skal al fysisk 
post til tilmeldte borgere 
omlægges til digitale kanaler – 
herunder Digital Post, 
selvbetjening og e-mail.    

 Kun fritagne borgere bør opleve 
at modtage papirpost fra det 
offentlige 



Der er penge at spare 

• Business Casen for Digital Post forudsætter et 
samlet potentiale på ca. 1 mia. kr. ved fuld 
indfasning i 2016. 

 

• Aftalt økonomi med kommuner og regioner 

• porto og materialer modregnes  

• arbejdstidsgevinsterne beholder myndighederne 

 

 



Brugere af Digital Post 

• 270 myndigheder er tilsluttet Digital Post-løsningen; herunder 
alle kommuner, regioner samt 167 statslige myndigheder.  

• Ca. 660.000 virksomheder er tilmeldt (herunder selskaber, 
institutioner og foreninger med CVR-nummer). 

• Alle borgere over 15 år med et CPR-nummer og dansk 
folkeregisteradresse er omfattet af loven og er pr. 1. november 
2014 således tilmeldt Digital Post. 

 

 

 

 

 

 



Løbende statistik til ledelse/interessenter 

• Særkørsler v. eboks/Danmarks Statistik på grupper af borgere, som har 
risiko for at gå glip af vigtig Digital Post 



Interne og eksterne samarbejdspartnere 

Internt i Digitaliseringsstyrelsen: 

• Drift/Forvaltningsenheden af Digital Post – CSS 

• Digital Post-udbudsteams 

 

Eksterne (primære): 

• e-Boks (privat leverandør af den tekniske løsning) 

• Danmarks Statistik 

• KL (de danske kommunernes sammenslutning) 

• Danske Regioner (DR) 

• ATP/Udbetaling Danmark 

• SKAT 

• Økonomi- og Indenrigsministeriet 
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YDERLIGERE INFO OG KONTAKT 

Business case for obligatorisk digital selvbetjening: 

Kommunerne: 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_58113/cf_202/Obligatorisk_digital_kommunikation_-

_selvbetjening.PDF     

Staten: 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_58115/cf_202/Obligatorisk_digital_kommunikstion_-

_selvbetjening.PDF  

Mere:  

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_58112/cf_202/Overgang_til_obligatorisk_digital_kommu

nikation_i_.PDF  

Business case for Digital Post: 

file:///C:/Users/B013153/Downloads/BC%20for%20digitalisering%20af%20offentlige%20brev

e%20og%20dokumenter.pdf  
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SPØRGSMÅL? 
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