
Bilag 8.1 
 

Dato: 22. september 2020 
Til: HB 
Skrevet af: Allan Nyhus, nyhus@dn.dk   

 

 
 

Bilag 8.1 Forslag fra sekretariatet om hvorledes HB’s arbejde 
kan gøres mere digitalt 
 
Sagsfremstilling: HB udtrykte på mødet d. 21. august ønske om at se på, hvordan betjeningen af HB kan 
blive mere digital, så de store mængder af print undgås. Nedenfor ses sekretariatets forslag hertil.  
 
HB skal: 

 Tage stilling til sekretariatets forslag om, hvorledes HB kan blive mere digital. 

 
 
Indstilling: 
Sekretariatet foreslår, at HB tager et skridt i retning af øget digitalisering for at reducere mængden af print. 
Sekretariatet foreslår en løsning som indebærer: 

 Køb af iPads til alle HB medlemmer 

 Køb af digital bestyrelsesplatform 

 Forslaget vil samlet set indebære en investeringsudgift på ca. 80.000kr, men vil også medføre en 
årlig besparelse på ca. 10.000kr for reduceret portoudgifter samt sparet arbejdstid (se budgetover-
slag nedenfor). 

 

Nuværende situation 

HB arbejder i dag allerede delvist digitalt, idet HBs mødebilag og dokumenter er tilgængelige i Podio-ar-
bejdsrummet. I Podio bliver der tillige udvekslet synspunkter via kommentarmuligheden.   

Ved siden af Podio-løsningen får HB også tilsendt printet materiale til HB-møderne. Selvom det printede 
materiale afsendes 7 dage før et HB-møde, oplever flere af HB-medlemmer, at materialet ofte først kom-
mer et par dag før mødet, hvilket kan begrænse muligheden for forberedelse, hvis man udelukkende læser 
det printede materiale. 

 
Muligheder og udfordringer ved at indføre en ny digital bestyrelsesportal 
Uagtet at HB-materialet kan tilgås elektronisk i Podio, findes der i dag digitale løsninger, der målrettet er 
udviklet til bestyrelsesarbejde. HB skal drøfte, om man er klar til at tage et digitalt skridt og lave bestyrel-
sesarbejdet mere digitalt ved fx at arbejde i en digital bestyrelsesportal. HB-medlemmer vil da ikke længere 
få tilsendt printede bilag, men derimod kunne tilgå dem i en digital bestyrelsesportal via iPad eller compu-
ter. 
 
Fordele ved at arbejde i en digital bestyrelsesportal tæller fx: 

 Bedre arkivfunktion 

 Bedre referatmuligheder 

 E-signatur (i stedet for fysisk signatur)  

 Smart søgefunktion i alt HBs materiale 

 Digital godkendelse af referater 

 Visuelt overblik over læste/ulæste dokumenter 
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 Mulighed for at tilbyde samme løsning til eks. DNs fagudvalg 

 Kommentarmulighed (både private og delte kommentarer) 

 Tilgange fra alle enheder, dvs. både fra almindelig computer, tablet og smartphones 

 Evt. adgang til at få læst dokumenter højt.  

 

For at en digital bestyrelsesportal kan blive en succes, er det essentielt, at alle medlemmer af bestyrelsen 

benytter værktøjet. Derfor foreslås det, at alle HB-medlemmer tilbydes en iPad, som DN stiller til rådighed, 

så længe man er medlem af HB. 

Det vil fortsat være muligt at printe bilag, hvis det ønskes, eks. kan man på bestyrelsesportalen hente bilag 

enkeltvis eller samlet som en stor pdf-fil, der herefter kan printes på egen printer. Nedenfor ses et eksem-

pel på en digital bestyrelsesportal, hvor nogen af dens funktioner er fremhævet. 

 

 
Det kan være svært på forhånd at gætte på, hvilke udfordringer og barrierer der kan være ved at overgå til 
en digital bestyrelsesplatform. Sekretariatet vurderer, at fordelene er i overtal, men selvfølgelig vil det være 
en omstillingsproces for HB-medlemmerne, hvis ikke er man er vant til at anvende en iPad eller læse og 
skrive noter på skærm. De fleste bestyrelsesplatforme er dog ret intuitivt opbygget, og der kan følges op 
med kursus for HB-medlemmerne i brug af platformen. 
 
Økonomiske konsekvenser af digitaliseringen 

Udgift til en digital bestyrelsesportal for hele HB vil være mellem 20-30.000 kr. årligt. 
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Indkøb af iPads til HB medlemmer vil beløbe sig til ca. 50.000 kr. Det forventes, at der vil gå 3-4 år, før der 

bliver behov for udskiftning af iPads.  

Budgetoverslag overudgifter ved opstart med ny digital bestyrelsesplatform 

Køb af digital bestyrelsesplatform 30.000 kr 

Køb af iPads til HB medlemmer 50.000 kr 

Udgifter i alt 80.000 kr 

 

Der vil også være løbende besparelser forbundet med digitaliseringen i form af sparede portoudgifter og 

arbejdstid i sekretariatet til at printe og pakke mødematerialet. Portoudgiften til at sende materiale via 

PostNord beløber sig i dag til ca. 10.000 kr. årligt. Hertil kommer arbejdstid til print og pakning af materiale, 

som ikke er opgjort. 

  


