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I perioden 2015 – marts 2017 har en række kommuner i Region Sjælland, i samarbejde med Velfærds-
Innovation Sjælland (VIS), gennemført et projekt omkring virtuel bostøtte. Projektet gik i korthed ud på 
at lade de involverede kommuner afprøve muligheden for, at yde § 85 støtte til udvalgte borgere via PC, 
tablet eller smartphone. Resultaterne af projektet blev præsenteret på et udbredelsesseminar i maj 
2017, hvor repræsentanter fra Solrød deltog. 
 
På baggrund af henholdsvis projektets resultater og en kort og indledende afdækning af forventede an-
vendelsesmuligheder i kommunens afdelinger, er der enighed om, at en række af kommunens borger-
rettede indsatser vil kunne udvikles, understøttes eller suppleres af virtuel borgerbetjening fx: 
 

• Socialvejlederstøtte (anden pædagogisk støtte i henhold til Servicelovens § 85) samt mentor-
støtte jf. beskæftigelseslovgivningen. 

• Beskæftigelsessamtaler i Jobcenteret – herunder opfølgning i dagpengesager  og sygedagpen-
gesager (afventer svar fra Styrelsen for arbejdsmarked og beskæftigelse ift. afprøvning) 

• Opfølgning på virksomhedspraktikforløb og løntilskud med virksomheder og borgere 

• Online-tolkning (udføres pt. telefonisk på en ikke tilstrækkeligt sikret linje) 

• Virtuel hjemmepleje 

• Telemedicin 

• Tryghedsbesøg 

• Forebyggende hjemmebesøg (genoptræningen) 

• Virtuel genoptræning 
 
I forbindelse med implementeringsprocessen forventes listen at kunne udbygges yderligere. 
 
IT - behov  
 
For at kunne igangsætte forsøg med virtuel borgerbetjening, er der behov for et system, der både er let 
tilgængeligt for de borgere som skal profitere af indsatsen, og som er sikkert i forhold til beskyttelse af 
den data og de oplysninger, der deles ved videoopkaldene. Endvidere er der behov for et system, som 
borgeren, uden indkøb eller installation til komplicerede programmer og hardware, kan kommunikere 
sikkert med kommunen igennem. Disse krav kan imødekommes af systemet Skype for Business. 
 
Systemet koster 550.000 kr. om året i licens for kommunen, og kommunikationen vil herefter ikke kræve 
andet end oprettelse af en almindelig og gratis Skype konto hos borgeren.  
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Effektivisering   
 
Effekten forventes en kombination af sparet kørsel, medarbejdertid samt at hurtigere borgerflow i for-
skellige ydelser og indsatser grundet den tættere opfølgning. Besparelsen forventes fuldt implementeret 
i 2019 med nedenstående beløb – og med halv virkning i 2018 på de områder, der er markeret med *.  
 

• 100.000 kr. tolke * 

• 100.000 kr. virksomhedskonsulent (aktive tilbud) * 

• 75.000 kr. mentorer * 

• 25.000 kr. §85 

• 50.000 kr. misbrug 

• 100.000 kr. ældreområdet (generel rammebesparelse)  

• 100.000 kr. genoptræning (generel rammebesparelse) 

• 25.000 kr. sundhedsplejen (generel rammebesparelse) 

• 25.000 kr. forebyggende foranstaltninger for børn og unge (generel rammebesparelse) 
 
 
Implementering 
 
Det forventes, at en implementering af virtuel borgerbetjening, vil sætte nogle krav både til medarbej-
dernes IT faglige kompetencer. Men det vil også sætte krav til udvikling af de metodiske tilgange som 
f.eks. at arbejde pædagogisk, socialfagligt eller sundhedsfagligt via digitale medier, hvilket er en større 
kulturændring i arbejdsmetoder. Der forventes derfor længerevarende og vedholden implementerings-
proces af mere metodisk og forandringsorienteret karakter.  
 
 


