
14 /// AUTOMATISERING / DANSKE KOMMUNER / NO. 1 / 2021

VIRTUEL MASKINE
KLARER REGNINGERNE
Flere kommuner lader en virtuel medarbejder baseret på kunstig intel-
ligens håndtere fakturaer uden menneskelig indblanding. Business casen
ser god ud, men det kræver en kulturændring at få overbevist folk ude i
organisationen om, at computeren ikke laver flere fejl end et menneske.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN /// illustration BARBARA CLEMMENSEN
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L andet over har en
række kommuner
kastet sig ud i pro-
jekter, der bruger
software baseret
på kunstig intelli-
gens til at løse op-
gaver, som det før

varmennesker, der skulle håndtere
fra start til slut. I blandt andet Vejle
og Esbjerg er kommunernes regn-
skabsafdelinger i gangmed at imple-
mentere et automatiseret bogfø-
ringssystem. Eller på godt gammelt
dansk: En computer betaler regnin-
gerne, uden at etmenneske behøver
løfte en finger.
I Vejle Kommune fortæller afde-
lingsleder for regnskabsservice
JohnnyOlesen, at en af de største
barrierer for at implementere syste-
met har været betænkeligheder hos
demedarbejdere, der skulle bruge
løsningen i dagligdagen.
– Det kræver i høj grad en kultur-
ændring, fordi nogen har været
utrygge ved at overlade bogfø-
ringen til et fuldautomatisk
system. Så vores opgave i im-
plementeringen har været
at vise demennesker, at sy-

stemet virker, og at det rent faktisk
frigør noget tid, som de kan bruge på
andre opgaver, siger JohnnyOlesen.

Kigger efter mønstre
Vejle Kommune købte en fuldauto-
matiseret bogføringsløsning for godt
et år siden, som blev tilbudt til alle
enheder i kommunen, der kunne
bruge det. Det vil sige alt fra børne-
haver til plejehjem. Systemet går i al
sin enkelthed ud på, atman fodrer
detmed fakturaer fra en årrække.
Systemet, der er baseret på kunstig
intelligens, tygger fakturaerne igen-
nem og lærer, hvilke fakturaer det
kan betale selv, og hvilke fakturaer
det skal henvise til et rigtigtmen-
neskes øjne.
Hvis systemet i de gamle fakturaar-
kiver er stødt på en lignende faktura
fra samme godkendte leverandør
flere gange, så kan systemet også
betale den næste faktura, der lander
i indbakken. Det vil sige, at hvis en

børnehave flere gange tidligere har
brugt en bestemt tømrervirksom-
hed til opgaver, så kan den næste
opgave blive betalt automatisk, uden
at institutionslederen skal godkende
fakturaen og sende den til betaling.
Men kun hvis regningen lyder på
mindre end 5.000 kroner, fortæller
JohnnyOlesen.
– Vi har besluttet at sætte en øvre
grænse på 5.000 kroner. De udgør
omkring 80 procent af vores sam-
lede antal fakturaer, men kun otte
procent af det samlede antal kroner
og ører, der bliver brugt. Så ud fra en
risikovurdering har vi sagt, at det er
der, vi starter, siger JohnnyOlesen.

Ikke en spareøvelse
Projektet i VejleKommune er blevet
lanceret somenkvalitetsforbedring,
og selvomder er lavet en business
case, der viser, at kommunenog dens
enheder kan spare penge på at lade
en computer håndtere regningerne,
så er det ikke en spareøvelse. Det
har været op til den enkelte forvalt-
nings chef at beslutte, om forvalt-
ningens enheder skulle kobles op på
løsningen.
For at få såmange sommuligtmedpå
løsningenhar JohnnyOlesen og de
folk, der arbejder på projektet, gjort
meget ud af at forklare, hvad det kan.
–Vi har gjort sindssygtmeget ud af
kommunikationsdelen. Jeg har som
leder været ude på institutionerne
sammenmeddendygtige projekt-
leder og fortalt om systemet.Hun er
vildt dygtig og har gjort et stort arbej-

de for at få folk til at have tillid til, at
denher løsning er brugbar. Vi har for
eksempelmødt alle skolesekretærer-
ne, som typisk står for bogføring, og
svaret på spørgsmål og tvivl, forklarer
JohnnyOlesen.
Ogmensman som lægmandmåske
skulle tro, at bekymringer om, at sy-
stemet skulle lave fejl eller være sår-
bart over for svindel, ville fyldemest
på de institutioner, der bruger syste-
met, så er det nogetmere jordnært,
der har fyldtmeget hosmedarbejder-
ne, forklarer JohnnyOlesen.
–Deharmåske siddetmedbogføring
imange år og er opdraget til at følge et
bestemt system.Og så holder de deres
regnskab snorlige og har styr på det
hele. Og de sætter enære i, at deres
systembliver holdt snorlige.Menden
fuldautomatiske bogføring gør nogle
ting lidt anderledes, end de har været
vant til, og det kan gøre folk utrygge,
oplever vi. De har for eksempel været
vant til at notere bestemte ting på
bilagene, så de nemt kan finde dem
frem igen, hvis de skulle få brug for
det. Der gør systemet det anderledes.
Så vi har forsøgt at forklare dem, at
mankan finde bilagene frempå en
andenmåde i det her system, siger
JohnnyOlesen.

Effektivisering
Ud over at overbevise de potentielle
brugere om, at systemet kan klare
opgaven lige så godt som etmenne-
ske, har effektiviseringspotentialet
også været en del af kommunikatio-
nen omprojektet. VejleKommune

KUNSTIG INTELLIGENS ELLER REGELBASERET
Der findes to overordnede måder at lave fuldautomatisk bogføring på. Den
ene er såkaldt regelbaseret, hvor man fortæller en computer, at hvis en faktura
kommer fra en bestemt leverandør og lyder på et beløb inden for en bestemt
ramme, så skal den påføre et bestemt kontonummer og en bestemt konte-
ringstekst, og sende fakturaen til betaling.
Den anden måde er ved hjælp af kunstig intelligens, hvor computeren selv
lærer at håndtere fakturaer ved at køre en stor mængde historiske data – altså
gamle fakturaer – igennem systemet. Ligesom et menneske lærer compute-
ren altså af tidligere tilfælde, hvordan det skal håndtere en ny faktura. Hvis den
ligner noget, som systemet har set før, så ryger den til betaling. Hvis den falder
uden for normen, skal den tjekkes efter. Forskellen er, at computeren opsam-
ler erfaring meget hurtigere end et menneske.

En robot klarer
en del af Vejle
Kommunes fak-
turaer på under
5.000 kroner. De
udgør omkring
200.000 af de
260.000 faktu-
raer, som kom-
munen mod-
tager hvert år.
Robotten kan
ikke klare dem
alle endnu, men
med tiden skulle
et sted mellem
75.000 og 80.000
af kommunens
fakturaer gerne
håndteres fuld-
automatisk.
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har
regnet
sig frem
til, at det
koster

mellem40
og 45 kroner

i gennemsnit at
håndtere en faktu-

ra, fra den ankommer, til
den er betalt, bogført og arkiveret.

Meddet fuldautomatiske system
betaler kommunen ti kroner per
fuldautomatisk betalt faktura, som
systemet håndterer. Besparelsen kan
de decentrale enheder somudgangs-
punkt beholde.
–Det er ikke nødvendigvis noget, der
kan aflæses én til én på bundlinjen.
Hvis enmedarbejder sparer nogle
timer omugen, så kan det jo ikke om-
sættes til en ekstramedarbejder.Men
den frigjorte tid kanmåske bruges til
andre opgaver, siger JohnnyOlesen
og fortsætter:
–Og så er der nogle arbejdsgange,
der bliver væsentligt nemmere. Selve
varemodtagelsen er forenkletmar-
kant. Før skulle enmedarbejder, der
modtog en fakturamåske lige tjekke
medpedellen, omvarennu også var
modtaget. Det kunne tage lidt tid, og
hvis de var lidt uheldige, kunne der
gå så lang tid, at regningen blev betalt
for sent. Det led er fjernet i systemet.
Når varerne kommer ind ad døren, så
tjekker de selvfølgelig, ommængden
passermed følgesedlen,menderefter
gør de ikkemere. Det er et af de ste-
der, hvorman faktisk kan spare rigtig
meget tid.

Tillidsøvelse
Og så skullemanmåske tro, at leve-
randørerne kan fakturere hvad som
helst, når fakturaerne ikke bliver
holdt opmod de faktiske leveran-
cer. Det kan demuligvis også nogle
få gange, inden det bliver opdaget,

men somKlausHyldborg
Sørensen, budget- og
regnskabschef i Esbjerg
Kommune, forklarer, er
det et spørgsmål om at
have tillid til leverandø-

rerne.
– Systemet er ikke immunt

over for svindel, ligesommen-
nesker heller ikke er.Men vi har som
udgangspunkt tillid til vores leveran-
dører, og skulle de forsøge at snyde,
så ville de jo ikke være leverandører i
særlig lang tid. Og robotten gør det i
hvert fald ikke nemmere at lave svig,
siger han og tilføjer, at selvomendel
af kontrollen er væk, så har lederne på
kommunens institutioner en ret god
fornemmelse for, hvad de har bestilt,
og omdehar fået leveret de rigtige va-
rer eller ydelser.
Desuden er det kun kommunens
godkendte leverandører, som syste-
met kan genkende, der får betalt fak-
turaer gennemdet fuldautomatiske
system.
Esbjerg har brugt fuldautomatiseret
bogføring baseret på kunstig intel-
ligens siden 2018. Her klarer syste-
met omkring 40.000 ud af Esbjergs
220.000 fakturaer, som kommunen
modtager hvert år.

Skal udbredes mere
Også i Esbjerg har det krævet lidt
af en kulturændring formedarbej-
derne at slippe bogføringstøjlerne og
lade robotten overtage.
– Det har i høj grad været et udvik-
lingsprojekt, hvor der i starten var
mange ting ved robotten, der skulle
finpudses i samarbejdemed leveran-
døren af robotten. De små fejl, den
har lavet, har til gengæld været en
barriere for at få brugernemed, fordi
en fjer let bliver til fem høns i den
sammenhæng, forklarer KlausHyld-
borg Sørensen og fortsætter:
– Fejlen kan sådan set være væsentlig
nok,mendet gør ikke robotten fejl-
behæftet. Det betyder bare, at der er
ting, der skal justeres. Og i nogle til-
fælde er det vores egnemåder at kon-
tere på, der kan optimeres,mere end
det er robotten, der skal justeres.
I både Vejle og Esbjerg arbejder de
sammenmed leverandøren på at få
systemet til at kunne håndtere end-

nu flere fakturaer, end det gør nu.
Kommunal regnskabsføring er en
kompliceret størrelsemed tusindvis
af forskellige konteringsnumre og
flere forskellige systemer fra forskel-
lige leverandører, der skal arbejde
sammen. Derfor, forklarer både Es-
bjerg og Vejle, er der en ret stor andel
fakturaer, som robotten ikke kan
håndtere endnu.
Hvis en borger sender en lægeerklæ-
ring, somkommunen skal betale, så
kræver det et opslag i et andet system
for at tjekke, omdet også passer, at
kommunen skal betale for den læge-
erklæring. Det kan det fuldautomati-
ske system ikke håndtere endnu.Des-
uden er der en række fakturaer, som
ikke kommer ofte nok til, at de kan
komme igennemsystemet endnu.
– Vi er kommet frem til, at 120.000
af vores 220.000 fakturaer i princip-
pet kunne betales igennem systemet.
Men de 80.000 af dem kan systemet
ikke genkende endnu og kan derfor
heller ikke ordne bogføringen, siger
KlausHyldborg Sørensen.
Det kan være fakturaer, somkom-
munen kun sjældentmodtager. Et
avisabonnement for eksempel, der
kun bliver betalt en gang omåret, vil
det tage noget tid, før robotten lærer
at genkende og dermed kunne betale
og bogføre.
I Esbjergs business case ermålsæt-
ningen, at systemet i løbet af fire år
fra starten skal kunne håndtere godt
halvdelen af kommunens fakturaer
og give en besparelse på 2,9millioner
kroner om året.• jki@kl.dk

FEJL OG MANGLER
Hver måned gennemgår den ansvarlige leder en liste over
de fakturaer, der er blevet betalt af den fuldautomatiske
løsning. Systemet udtager desuden stikprøver i form af
fakturaer, der skal kontrolleres manuelt. På den måde mi-
nimeres antallet af fejl, og systemet kan tilpasses, hvis det
gør noget uhensigtsmæssigt.
Både Esbjerg og Vejle fortæller, at de har oplevet ganske
få fejl i den tid, de har brugt en kunstigt intelligent compu-
ter til at håndtere deres fakturaer. Og fejlene har i ingen til-
fælde været graverende som fejlbetalinger eller lignende.
Der har oftest været tale om, at systemet påfører et andet
konteringsnummer, end menneskene selv havde valgt.



GrantManager ApS
Ballevej 1C
8600 Silkeborg

+45 30 499 655
info@grantmanager.dk
www.grantmanager.dk

Få sat fundraising i system
Grant Manager

Hold styr på fonde, projekter og
ansøgninger på én brugervenlig platform.

Få et system, som bevarer al data om
fundraising og arbejdsprocesser.

Hent rapporter med nøgletal om bl.a.
dine fonde, projekter og ansøgninger.

Få alle deadlines og opgaver sat i system
– fra frister til afrapportering.

Grant Manager erstatter de klassiske
excel-ark og gør arbejdetmed fund-
raising nemmere ogmere tilgængeligt
på tværs i kommunen. Med systemet
bliver det nemmere end nogensinde at
bl.a. vidensdele oplysninger og trække
vigtige performance rapporter på få
minutter. Grant Manager giver store
ressourcebesparelser og er støttet af
Innovationsfonden.

Kontakt os for en gratis
demonstration af GrantManager.

« Grant Manager er et uvurderligt arbejds-
værktøj og giver kommunen rigtig mange
ressourcemæssige besparelser, da alle
data om ekstern finansiering registreres ét
sted. Det giver overblik!”
Mette Kuntz jensen
Fundraising-koordinator, Kolding Kommune


