Aalborg Kommunes
digitale udvikling
Opfølgning til Magistraten, februar 2019

Indledning
Magistraten besluttede den 17. september 2018, at der halvårligt skal
gennemføres en opfølgning til Magistraten om kommunens digitale
udvikling.
Opfølgningen skal understøtte Magistratens dialog og stillingtagen til
retning og den overordnede prioritering i forhold til udviklingen. Opfølgningerne vil efter behov og aktualitet omfatte en række udvalgte
emner.
Her foreligger den første opfølgning. Opfølgningen er behandlet i Direktørgruppen og i Digitaliseringsgruppen.
Denne gang er der tale om følgende emner:
1. Emner med budgetmæssig relevans:
Aktuelt er det:
- Monopolbruddet
- Indsatser om automatisering
2. Øvrige emner:
Aktuelt er det:
- Overblik over indsatser om udnyttelse af de nyeste teknologier
- AULA – ny kommunikationsplatform i folkeskoler og dagtilbud
- CURA – ny digital omsorgsløsning til 7.000 medarbejdere
3. Tema:
Inddragelse og samskabelse med borgerne om digitalisering
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1. Emner med budgetmæssig relevans

Monopolbrudsprojektet
Monopolbrudsprojektet handler først og fremmest om at erstatte
KMD’s monopolsystemer hos kommunerne og hos Udbetaling Danmark med nye moderne konkurrenceudsatte systemer.
Monopolbrudsprojektet er fælles for alle kommuner. Det er KL, der
har igangsat projektet og projektet er en del af økonomiaftalerne for
2012. KOMBIT har ansvaret for projektstyringen og gennemførelsen.
Aalborg Kommune tilsluttede sig monopolbrudsprojektet i 2012. Projektet i Aalborg Kommune blev påbegyndt i 2014. På det tidspunkt var
det forventningen at projektet ville være afsluttet i 2019
Siden er projektet blevet betydeligt forsinket, ca. 2½ i forhold til den
oprindelige tidsplan. Pt. forventes monopolbrudsprojektet endeligt
afsluttet i 2022.
For Aalborg Kommunes vedkommende forventes, at systemomkostningerne til disse systemer falder fra ca. 45 mio. (2016) til ca. 33 mio.
(2023).
Hertil kommer mulige effektiviseringsgevinster internt i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, der tidligere er stipuleret af KL som følge af moderne og mere sammenhængende systemer til kontanthjælp
og sygedagpenge. Størrelsen af en eventuel effektiviseringsgevinst er
endnu ikke opgjort, da systemerne endnu ikke er præsenteret. Familie- og beskæftigelsesforvaltningen har igangsat et projekt, der i løbet
af første halvår 2019 skal afdække en mulig effektiviseringsgevinst.
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1. Emner med budgetmæssig relevans

KOMBIT står for udbud, udvikling og leverandørstyring for de systemer der hører hjemme i kommunerne. Monopolbruddet omfatter
udskiftning dels af de kritiske forudsætningssystemer; dels af KMD
Sag Overblik med SAgs- og PArtsoverblik (SAPA); dels af KMD Aktiv
(kontanthjælp) med Kommunernes Ydelsessystem (KY) og endelig
KMD Dagpenge med Kommunernes SygeDagpengesystem (KSD).
Hertil kommer at systemer som ESR (opkrævning af ejendomsskat)
og Valgsystemet bliver også udskiftet og moderniseret.
De tre systemer har næsten 3000 brugere i kommunen. De udbetaler kontanthjælp og sygedagpenge for ca. 1.8 mia. årligt og omkring
20.000 borgere modtager årligt udbetalinger fra systemerne.
Nedenstående oversigt viser gældende tidsplan fra KOMBIT og ATP,
der omfatter hovedprojekterne i monopolbruddet. Herudover er der
en række mindre systemer, f.eks. valgsystem og kommunedelen af
social pension. De sidste af disse systemer indføres i 2022.
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1. Emner med budgetmæssig relevans

Monopolbrudsprojektet er ca. 2½ år forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Dette skyldes primært forsinkelser på de såkaldte
kritiske forudsætningssystemer. Disse forudsætningssystemer er
basis for de øvrige brugerrettede systemer. Men der har også været
forsinkelser på de øvrige systemer. Mest væsentligt er, at ATP valgte
at opsige kontrakten med KMD på nyt system til Socialpension. ATP
har været i genudbud og fundet ny leverandør. ATP forventer at det
nye system til Socialpension sættes i drift i 2020.
Men forsinkelserne har betydet, at de forventede besparelser først
kommer langt senere end oprindeligt antaget.
Men de kritiske forudsætningssystemer er nu i drift og benyttes allerede af en række systemer udenfor det egentlige monopolbrud. Planlægning og forberedelse af udrulningen af de egentlige fagsystemer
er igangsat. Det første (SAPA) sættes i drift i september 2019. De to
sidste – KY og KSD – forventes sat i drift i 2020.
På grund af en række indbyrdes systemafhængigheder kan de sidste
aftaler med KMD først opsiges i 2022. Det vil sige, at det først er fra
2023 at besparelserne på systemudgifterne slår fuldt igennem. Dette
forudsætter naturligvis at systemerne ikke bliver yderligere forsinket.
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1. Emner med budgetmæssig relevans

Indsatser om automatisering
I forbindelse med budget 2019 indgår der to indsatser om tværgående automatisering – automatisering af bilagsbehandling og automatisering inden for mellemkommunale refusioner.

Automatisering af bilagsbehandling
Der er igangsat et projekt på tværs af forvaltningsområder om automatisering af bilagsbehandlling. Projektet tager udgangspunkt i et
review af konteringspraksis med henblik på afdækning af potentialet.
Projektet har også til opgave at fokusere på kontrolmuligheder og sikkerhed på tværs af kommunen, f.eks. momskontrol, bedragerianalyse
samt dobbeltfaktureringsanalyse. Endvidere skal det også medvirke
til en bedre styring af kommunens indkøb af vare- og tjenesteydelser
ved brug af eksisterende indkøbsaftaler (compliance).
Der er arbejdet med afdækning af markedet med henblik på at afklare
om løsningsmuligheder, og om der skal gennemføres udbud. Der er
desuden undersøgelse i gang af, hvad det vil koste at anskaffe en løsning, og hvilke muligheder der kan være for at realisere gevinster.
Der arbejdes endvidere på at identificere de væsentligste beslutninger, som skal træffes forud og i forbindelse med projektet. Det er beslutninger, der vedrører organisatoriske forandringer og muligheder
for at centralisere bogføringsopgaverne, hvis dette er fordelagtigt.
Det er også beslutninger, der vedrører den måde, som fakturaer skal
behandles fremover. F.eks. skal der tages højde for risikoen, når der
skal hentes gevinster ved at reducere kvittering for varemodtagelse
inden en faktura betales, om beløbsgrænser for hvornår fakturaer
skal betales automatisk, og om hvilke af kommunens leverandører,
hvis fakturaer skal betales automatisk.
Der forventes implementering fra 2. halvår 2019.
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1. Emner med budgetmæssig relevans

Automatisering inden for mellemkommunale
refusioner
Der er igangsat en foranalyse til afdækning af muligheder og begrænsninger i forbindelse med at automatisere inden for mellemkommunale refusioner. Det overordnede formål er at vurdere perspektiverne i at udvikle og implementere en løsning, som understøtter
refusionsområdet.
Økonomi- og Planlægningsgruppen har nedsat en arbejdsgruppe på
tværs af Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Arbejdsgruppen er aktuelt ved
at afdække eksisterende arbejdsgange og systemunderstøttelse.
Projektet skal resultere i, at der på tværs af forvaltningerne udarbejdes beskrivelser af fremtidig organisering og arbejdsgange i samarbejdet mellem forvaltningerne samt systemunderstøttelse af arbejdet med mellemkommunale refusioner. Dette skal resultere i en
fremtidig sikker og effektiv løsning af opgaven i Aalborg Kommune,
således kommunen får opkrævet alle berettigede mellemkommunale
betalinger.
Der forventes implementering fra 2. halvår 2019.
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2. Øvrige emner

Oversigt over indsatser om udnyttelse
af de nyeste teknologier
Nye former for teknologier bliver mere og mere modne til at udnytte i kommunal sammenhæng. KL har sat særligt spot på dette i det
fælleskommunale teknologispring-program. Aalborg Kommune deltager aktivt i 5 af 9 pilotområder i teknologispringet. Samtidigt er der i
kommunen fokus på at udnytte de nyeste teknologier på en lang række områder. I det følgende er der en oversigt over, indsatser og deltagelse i teknologispring-programmet.
For hver indsats er angivet i hvilken forvaltning, den er forankret.
Status på hver indsats er angivet således:
P – Planlagt
G – Under gennemførelse
D – I drift
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2. Øvrige emner

Softwarerobotter
(RPA)
RPA er softwarerobotter der kan arbejde i samme IT-systemer og i de samme
interfaces som kommunens medarbejdere. Standardiserede
digitale processer kan
overtages af en softwarerobot.

Automatisering af tidskrævende manuelle arbejdsprocesser og frigive tid
til nøgleopgaver:
Svartidsrobotter (12 stk. der måler
svartider på fagsystemer)
Sletning af aftaler i Jobcentret, hvis
borgeren har fået job i mellemtiden
Udsendelse af breve til 600 borgere
via KMD Nova
Kontrol af om borgere er afgået ved
døden ved opslag i cpr-registret
(FB) D
Sygedagpenge refusioner
Børne- og straffeattester
(BF) D
Refusion tillidsrepræsentanter
Barselsrefusionewr
(BF) P
Automatisering af udsendelse af kørselsplan til visiterede borgere (SUN) G
Automatisering af sagsgange ifm. tilfredshedsmålinger i byggesagsområdet (BLF) P
Automatisk tilknytning af byggesagsdokumenter i ESDH (BLF) P
Automatisk oprettelse og vedligeholdelse af stamdata relateret til byggesager (BLF) P
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2. Øvrige emner

Chatbots
En chatbot er robot
designet til at føre
samtaler med menneskelige brugere.
Robotten kan forstå
og svare på spørgsmål gennem tekstgenkendelse.

9

Forsøg med chatbot til vejledning af
brugere og borgere ift. egne sager
(FB) P
Forsøg med chatbot i Den Digitale
Hotline (BF) P

2. Øvrige emner

Sundhedsteknologi
Sundhedsteknologi
dækker over en række teknologier der
bruges til at løse et
sundhedsmæssigt
problem eller forbedre menneskers livskvalitet.

10

Teknologispring, KL-projekt: Deltager
om kommunens aktive bygninger –
flere tilbud til sundhed, forebyggelse
og fritid (ÆH) G
Teknologispring, KL-projekt: Deltager
om digitalt understøttet bedre brug af
hjælpemidler (ÆH) G
Totalløsning til intelligent medicinhåndtering i form af en pilleautomat i
borgerens hjem (ÆH) G

2. Øvrige emner

Internet of Things
(IoT)
Enheder bliver koblet
på internet mhp. at
give bedre services.
Sensorer og devices
forbindes i et netværk og kan kommunikere med hinanden.
Bruges til at opsamle
data eller tilpasse sig
til situationen eller
lokationen.

Teknologispring, KL-projekt: Deltager
om øget mobilitet med ny teknologi
(BLF) G
Udvikling af HLV-system mhp. automatisering af planlægning og bedre
udnyttelse af biler (SUN) G
Gigantium-Living-Lab; sensorer til
måling af indeklima (SUN) T
I fremtidens demenssikring OTIOM
benyttes en sporingsenhed der bæres af borgeren og udsender trådløst
alarm, hvis borgeren bevæger sig
uden for sin digitalt definerede tryghedszone. (ÆH) G
Flådestyring af entreprenørenhedens
køretøjer (BLF) D
Trafikmålinger og trafikinformation
på udvalgte vejstrækninger i Aalborg
via ITS (Intelligent Transport System)
mhp. registrering og formidling af den
aktuelle trafiksituation (BLF) D
Overvejelser om brug af CountMonitors til at tælle personer, f.eks. i bevægelse, i trafikken, i rekreative områder,
på offentlige toiletter, i parter og på
stier (BLF) P
Udarbejdelse af en teknologisk strategi til hvordan der kan etableres en
fælles arkitektur til effektiv hjemtagning af IOT-data (MEF) G
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2. Øvrige emner

Kommunikationsteknologi
Kommunikationsteknologi handler om
digitalisering af kommunikation og formidling.

Teknologispring, KL-projekt: Deltager
i partnerskabet om morgendagens
folkeskole med fokus på IT, som understøtter indsats om børns teknologiforståelse og integration af ny teknologi i læringsmiljøerne (SK) G
Virtual Reality i rehabilitering af ældre
og borgere med psykiatriske diagnoser (ÆH) G
Virtual reality i skolernes undervisning
(SK) D
Robotter i undervisningen til elever
med social angst. Eleven kan være
hjemme i trygge omgivelser og stadig deltage i undervisningen gennem
robotten (SK) D
Talegenkendelse brugt til at lette
rapportering hos de personer der har
forhindringer med at indtaste på et
tastatur (FB) D
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2. Øvrige emner

Kunstig intelligens
Kunstig intelligens
(AI) handler om at få
maskiner til at arbejde autonomt og kunne håndtere ting, der
før skulle udføres af
mennesket.
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Teknologispring, KL-projekt: Deltager
om kunstig intelligens på velfærdsområderne (BF) G
Automatisering af bilagshåndtering
og kontrol – både brug af machine
learning og softwarerobot (BF) P

2. Øvrige emner

AULA
– ny kommunikationsplatform i folkeskoler og dagtilbud
Aula bliver den nye kommunikationsplatform i folkeskoler og dagtilbud og afløser dermed Skoleintra. Målet med Aula er at skabe rum for
bedre kommunikation mellem institution og hjem. Aula udvikles som
en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI).
Brugerportalsinitiativet er et politisk initiativ, som skal medvirke til at
bringe den digitale folkeskole et skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation, læring
og trivsel i folkeskolen samt understøtte målene i folkeskolereformen.
Med Aula understøtter Brugerportalsinitiativet samtidig overgangene
i dagtilbud og fra dagtilbud til skole.
Alle kommuner har valgt at tilslutte sig løsningen på skoleområdet,
mens 95 kommuner er med på dagtilbud. I Aalborg Kommune skal
Aula implementeres på folkeskoleområdet august 2019 og på dagtilbudsområdet 2020. I Aalborg er ambitionen med Aula at udvikle det
digitale forældresamarbejde så forældrene oplever at være endnu
tættere på dagtilbud og skole i samarbejdet om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Status
Aalborg Kommune er med i bølge 1, som får uddannet administrative og pædagogiske superbrugere i perioden 7. januar - 14. februar.
Derefter påbegyndes opsætningen af Aula, hvorefter medarbejderne
uddannes af deres superbrugere i løbet af foråret. Inden sommerferien vejledes forældre og elever i anvendelsen af Aula, således at alle er
klar til at tage Aula i brug august 2019.
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2. Øvrige emner

CURA
– ny digital omsorgsløsning til 7.000
medarbejdere
CURA er Aalborg Kommunes nye digitale omsorgssystem. Cura erstatter KMD Care i foråret 2019 og KMD EKJ i efteråret 2019 og skal
anvendes af mere end 7.000 medarbejdere i:
•
•
•
•

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sundhed- og Kulturforvaltning
Skoleforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Målet med Cura er, at medarbejderne får mere tid til de mennesker,
de er her for. Cura er udviklet til at gøre en kompleks og travl hverdag
mere håndterbar for medarbejderne og samtidigt sikre, at alle medarbejdere arbejder ud fra de samme metoder og arbejdsgangsbeskrivelser.
I Cura vil alle oplysninger om den enkelte borger være samlet, og
medarbejderne har et personligt og enkelt overblik over deres arbejdsopgaver og andre relevante informationer – uanset om de er på
kontoret eller ude hos borgeren.
I Aalborg Kommune skal medarbejderne primært arbejde i Cura på
iPads, men systemet kan også bruges på PC. De centrale elementer
i Cura er mobilitet, brugervenlighed og funktionalitet. I Cura flyder
informationen igennem alle niveauer, så medarbejderen ikke længere
skal notere de samme informationer flere steder. Det gør samarbejde
mellem myndighed og udfører mere ukompliceret. Det er ønsket, at
borgere på sigt selv får adgang til egne informationer i Cura.
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2. Øvrige emner

Status
I Aalborg Kommune rulles Cura ud ad to omgange. Den 13. maj går
medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet over til at anvende
Cura, og den 13. november går medarbejdere på handicapområdet
over til at anvende Cura. Målrettet læring samt lokal forankring og
ejerskab er omdrejningspunktet i det omfattende uddannelsessetup,
der er udviklet til implementeringen af Cura.
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3. Tema: Inddragelse og samskabelse med borgerne om digitalisering

I opfølgningerne til Magistraten om kommunens digitale udvikling er
det planen, at der i hver opfølgning indgår et tema. Denne gang om
inddragelse og samskabelse med borgerne.

Hvad mener borgere og medarbejdere
om digitale løsninger
- nu og i fremtiden?
Aalborg Kommune har naturligvis spurgt borgerne.
Det sker som en del af en række projekter om samskabelse finansieret af EU-projektet Like! Konklusionen er, at samskabelse og inddragelse af borgerne giver nye indsigter og rigtig god mening for alle.
Et af målene med Aalborg Kommunes digitaliseringsstrategi er at give
borgerne en nær, tilgængelig og sammenhængende service. hvilket
er helt i tråd med mottoet i kommunes personalepolitik om at ”Det
skal give mening både for de borgere, som vi løser opgaver for og
sammen med, samt for de ansatte”.
Formålet med EU-projektet Like! er: ”At fremme en lokal digital innovationskultur” og Like! har derfor kunnet finansiere en række projekter med inddragelse af borgerne og medarbejderne. Dette for
sammen at finde digitale løsninger og nye måder at tilrettelægge
kommunens service på. EU-projektet styres af Borgmesterens Forvaltning.
I det følgende er disse ”like”-projekter nærmere beskrevet:
•
•
•
•
•
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Smart Senior
Hackaton på handicapområdet
Hvordan kan indrejse til Danmark blive lettere og mere digital
Forsøg med chatbots
Kontakt til Borgerservice

3. Tema: Inddragelse og samskabelse med borgerne om digitalisering

SMART Senior
Aalborg Kommune inviterede i september 2017 til SMART Senior arrangement. Arrangementet blev lavet i samarbejde med Ældrerådet
i Aalborg Kommune, Ældre Sagens IT-Gruppe, frivillige fra aktivitetscentrene og repræsentanter fra et par af samrådene. Disse have fundet de tre temaer, som det var målet at udvikle ideer indenfor.
• Hvordan får vi gjort flere seniorer mere digitale?
• Hvordan får man overblik over aktiviteter og afhjælper ensomhed?
• Hvordan kommunikerer borgerne og kommunen SMART med hinanden i fremtiden?
Der kom ca. 40 seniorer, der diskuterede udfordringer, barrierer og
muligheder indenfor de tre temaer.
På baggrund af ideerne fra SMART Senior arrangementet er der defineret en række små og store projekter, som der er arbejdet videre
med. Som eksempler kan nævnes: Ringe-tilbage Service, Chatbots,
mere brugervenlig aalborg.dk og skærmservice hvis man bor langt fra
kommunen.
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3. Tema: Inddragelse og samskabelse med borgerne om digitalisering

Hackathon på handicapområdet
Ældre- og Handicapforvaltningen har i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning afholdt et hackaton med borgere med kognitive udfordringer. Projektet handlede om at få ideer til at løse hverdagsudfordringer, ved hjælp af teknologiske hjælpemidler.
Hackathonet var designet til en halv dag af hensyn til borgernes kognitive udfordringer og tilgodeså behov for pauser, visualisering og
aktiviteter. Hackatonet blev afholdt i september 2018 med deltagelse
af 40 borgere. Borgerne arbejdede med udfordringer og derefter løsninger inden for emnerne: Netværk, sundhed og transport.
Der arbejdes videre med ideerne fra workshoppen på forskellige måder. Nogle ideer handler om kulturudvikling og bedre anvendelse af
det digitale. I den forbindelse er der fokus på udvikling af BorgerDigital og etablering af app/IT-caféer i hele Aalborg Kommune. På caféerne skal tilrettelægges et uddannelsesforløb for IT-guides, som er borgere, der skal kunne hjælpe andre borgere med IT i hverdagslivet.
Desuden igangsættes en designproces der inddrager nye teknologier som Virtuel Reality, Augmented Reality, Smart glass etc., som kan
hjælpe borgere med kognitive udfordringer i hverdagen.
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3. Tema: Inddragelse og samskabelse med borgerne om digitalisering

Hvordan kan indrejse til Danmark blive lettere og
mere digital?
Det er en relativ tung proces med brug af relativt mange ressource at
komme til Aalborg for udlændige, der skal arbejde eller studere i byen
Derfor har der været stor interesse fra AAU, UCN, Regionen, arbejdsgivere samt Borgerservice og International House for at deltage i en
række workshops, hvor brugerrejsen for udlændinge, der kommer til
Aalborg, er blevet kortlagt.
Sideløbende har Borgerservice indgået et samarbejde med 3. semester på AAU, Interaktionsdesign, om at finde digitale løsninger til indrejse af udenlandske studerende.
Resultaterne til en forbedret og mere digital proces for indrejse kommer først i februar.

Er chatbots det nye sort?
Chatbots kan tilbyde både hurtigere og billigere service til borgerne,
men hvad mener borgerne om chatbots?
I samarbejdet ”Den Digitale Hotline” er det besluttet at lave en chatbot, der i første omgang kan svare på spørgsmål om flytning. Da det
især er de unge, der chatter, har Aalborg Kommune afholdt to fokusgruppeinterview med unge borgere og et med medarbejdere fra Borgerservice, hvor de diskuterede chatbots som kommunikationskanal
og afprøvede chatbotten på flytning.
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3. Tema: Inddragelse og samskabelse med borgerne om digitalisering

Resultatet af interviewene viste, at det skal være tydeligt, at der er
tale om en chat, da brugerne afpasser deres forventninger og spørgsmål til en robot. Chatbottens succes afhænger af borgerens førstehåndsindtryk, det er derfor vigtigt, at borgerne altid får et korrekt og
brugbart svar eller bliver henvist til en medarbejder. Chatbotten skal
fremstå troværdig og seriøs. Der er en række spørgsmål om sikkerhed og ansvar der skal afklares inden chatbotten kan anvendes. Medarbejderne så en del perspektiver i en chatbot til internt brug.

Fremtidig kontakt til Borgerservice
Projektet har sat fokus på, hvorfor borgerne anvender bestemte kanaler til borgerservice – digitalt, personligt fremmøde m.v. En sådan
viden kan være med til at målrette kommunens service, så den bliver
både bedre og billigere. Derfor er der inviteret en række borgere, der
repræsenterer forskellige borgergrupper, til en kreativ proces i foråret
2019. Her skal de arbejde med fremtidig kontakt til Borgerservice.
Hvad er vigtigt for borgerne? Hvad er god borgerservice? Er det det
muligt at flytte borgerne til mere digitale kanaler (med selvbetjening)
og i givet fald, hvordan dette kan gøres attraktivt for borgerne?
Projektet indgår i det igangværende analyseprojekt om decentralisering af Borgerservice.
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3. Tema: Inddragelse og samskabelse med borgerne om digitalisering

Hvad er lært?
Ved at inddrage borgerne er der opstået nye indsigter, ideer og erkendelser. Borgere og medarbejdere udtrykker stor tilfredshed og
glæde ved at blive spurgt. Det giver derfor rigtig god mening at bruge
ressourcer på inddragelse og samskabelse. Det kan betale sig på mange måder.
Interessen for Aalborg Kommunes erfaringer rækker langt uden for
kommunegrænsen.
Journalist og TV-vært Georg Julin har lavet to TV-udsendelser, der er
set af 198.000 seere i 2018, dels om SMART Senior arrangementet
dels om, hvordan Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune udnytter de mange digitale muligheder til at hjælpe borgerne og
gøre borgerne så selvhjulpne som muligt.
Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning blev
inviteret til at holde en workshop om handicap-hackathonet på Gebruiker Centraal Festival i Rotterdam i november 2018. En festival der
samlede 600 deltagere.
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Faktaboks
Hackathon

Et hackathon er et innovationsforløb, hvor deltagerne mødes og samarbejder intensivt om udvikling af
prototyper, konceptudvikling eller videreudvikling af
eksisterende projekter f.eks. IT-projekter.

Virtuel Reality, VR

Virtual reality er en teknologi, der lader en bruger
opleve et computersimuleret miljø. VR består typisk
af visuelle oplevelser via en VR-brille, men nogle former for virtual reality bruger også bl.a. lyd gennem
højttalere eller hovedtelefoner.

Augmented Reality, AR

Augmented Reality er et ekstra (digitalt) lag på den
fysiske verden. Det kan være både grafik, lyd og
berøring. Et kendt eksempel på denne teknologi er
Pokemon Go.

Smart glasses

Smart glasses er briller, der anvender AR teknologien til at give brillebæreren ekstra information f.eks.
rutevisning.

Chatbots

En chatbot er en robot, der via en chatfunktion typisk kan svare på ofte stillede spørgsmål, og dermed
sparer medarbejdertid. Der ligger imidlertid et stort
stykke menneskeligt arbejde i træne chatbotten til
at kunne svare fornuftigt på spørgsmål fra brugerne.

Den Digitale Hotline

Aalborg Kommune er med i samarbejdet, Den Digitale Hotline, hvor borgerservicemedarbejdere fra 36
kommuner i Region Midtjylland og Region Nordjylland samt en række sjællandske kommuner hjælper
borgerne med de digitale selvbetjeningsløsninger
samt svarer på informationsspørgsmål fra borgerne. Åbningstiderne er længere end i de kommunale
borgerservicecentre.

BorgerDigital

BorgerDigital er den del af Ældre- og Handicapforvaltningen, der kan hjælpe borgere med at blive
digitale. BorgerDigital tilbyder IT-hjælp på bo- og
dagtilbud og i borgerens eget hjem, hvis de ikke kan
deltage i de øvrige tilbud.
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