Forsvarets digitale rejse
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Cranet - den 4. september 2018

Hvordan anser du din rolle – drift eller udvikling?
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Er digitalisering på direktionens ”radar”?
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Dilemmaer og spørgsmål, der optager os

● Hvordan skaber I ejerskab til digitalisering hos jer?
● (Hvorfor) er HR en first mover på digital transformation?
● Gevinster – HR tager initiativ og driver udviklingsomkostninger, men
effekten opleves i forretningen og hos slutbrugerne. Hvordan sikrer I
fortsat tilslutning til den ”business case” ?

● Hvis det er så oplagt og gevinstfyldt at inddrage brugerne, hvorfor gør vi
det så ikke mere ?
● Hvad er driveren hos jer til at skabe next practice ?
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Hvem er vi : Ministerområdets organisation
Værnsfælles Forsvarskommando
Hjemmeværnskommandoen
Beredskabsstyrelsen

Forsvarsministeriets
departement

Styrelser

Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Øvrige myndigheder
Forsvarets Auditørkorps

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Adjudantstab

Jagtkaptajn

Christiansø Administration
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Om Personalestyrelsen
●

Personalestyrelsen (FPS) er ministerområdets faglige styrelse på HR-området.

●

FPS leverer HR-rådgivning og er ansvarlig
for HR-driften i Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og en række
styrelser. Derudover har FPS ansvaret for
veteranindsatsen i Forsvarsministeriets
koncern.

●

FPS er 546 årsværk fordelt på
tjenestesteder i hele Kongeriget (pr.
31.12.17).

●

FPS blev oprettet d. 1. oktober 2014. Indtil
da hed myndigheden Forsvarets
Personeltjeneste. Den blev oprettet d. 1.
april 2005.
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Fysisk placering
Pr. 1. jan. 2018
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FPS’ organisation
Pr. 1. jan. 2018
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Hvorfor digitalisering i FPS ?

Design med kunden i fokus – kundens behov styrer
design af digitale løsninger og arbejdsgange;
Økonomisk råderum –frigørelse af tid til kerneopgaven
+ FPS effektivt drevet organisation;
Enkle og effektive løsninger – intuitive og
selvforklarende, så kunder og medarbejdere
medbetjenes trygt og effektivt;
Attraktiv og moderne arbejdsplads – gennem effektive
processer og digitale løsninger udtrykkes og udvikles
kultur og brand.
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[Christian]
experience they want
everywhere

”Forstå mig, kend mine behov”…

[Christian: kaptajn - overvejer en udsendelse og derefter job i KBH]

Klokken: 10.36.55
5. September 2016

Godmorgen Christian

Hvordan kunne det se ud?

Arbejdstid

Din dag
Indbakke
Klokken: 10.36.55
5. September 2016

Godmorgen Christian

I dag er det Flagdag
Overblik

Din dag

Indbakke

Arbejdstid

Rejser

Karriere

Arbejdstid
Rejser
Klokken: 10.36.55
5. September
Karriere 2016

Der er i dag 3
udannelses- tilbud
som matcher dig…

Din rejse til Korsør er
godkendt – Skal den
rettes?

Se det her →

Ret rejse →

Husk at aftale
anvendelsen af dine
16 afspadsering
timer!

Se Rådgivningssvar(2)
på dit HR
spørgsmål…
Se svar her →

Planlæg her →

Genveje…

Der er i dag 3 udannelsestilbud som matcher dig…
Se det her →

Din rejse er godkendt –
Skal den rettes?
Ret rejse →

Genveje
HR portal
Karrieresite
Nyheder
Sygemelding

Husk at aftale anvendelsen
af dine 16 afspadsering
timer!
Arbejdstid →

Se Rådgivningssvar på
dine HR spørgsmål (2)
Se Svar →

Godmorgen Christian

Din dag…
Der er i dag 3 udannelsestilbud som matcher dig…
Se jobs →

Husk at aftale anvendelsen
af dine 16 afspadserings
timer!
Arbejdstid →

31-08-2018
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FPS’ digitale forretningsmodel
Statens bedste HR-organisation
Brand og identitet

6
Modenhed og
forbedring

5
4

Et stærkt
fundament 3

Økonomisk råderum
Enkle og effektive løsninger
Moderne og attraktiv arbejdsplads

Medarbejdertrivsel
Design, brugerinvolvering,
medarbejderinvolvering, agilitet
Mange små projekter i håndtérbare
størrelser frem for et big bang

Stærk governance og hurtig beslutningskraft

2
These consumer trends are universal across industries …
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“Engage me …
everywhere”
These
consumer
trends are universal across industries
The
last
best
“Meet my expectations”
experience that
“Know me. Wow me”
“Engage me everywhere”
“Understand
and reward me”
anyone
The lasthas
best
“Meet my expectations”
anywhere…
experience that
“Know me. Wow me”
“Understand and reward me”
anyone has
anywhere…
…becomes the minimum
experience they want
everywhere
…becomes the
minimum

Kundeorienteret strategi, der samler forretning og it

Hvordan? Få styr på forretningen

Kundens problem
Kundens problem
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Hvordan? Erfaring med automatisering

● Forbedrer produktivitet og
kvalitet – robotterne kan
ikke lave fejl eller forskel
● Flytter medarbejdere op af
værdikæden – tager
robotten ud af mennesket

Værktøjskasse til PP-præsentationer
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Hvordan? Standard inddata er en forudsætning for
det meste

● Brugervenligt
● Nemt, hurtigt, billigt,...
● Formularer og apps giver
strukturerde data fra nettet
● Vores brugere kan aflevere
sikkert

● Data behandles sikkert frem til
FPS

Ret mig
5. september 2018
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Hvad er driveren hos os til at skabe next practice?
Vores næste løsninger bliver ikke teknologisk
komplekse, men fortsætter med at inddrage
●

Fortsatte besparelser på administration

kunderne endnu mere.

●

Mere efterspørgsel efter lette løsninger

Levetiden bliver måske kort, men de nye løsningers
betydning for kulturen bliver stor.

●

GDPR

Fokus på at skabe ejerskab, refleksion og overhøjde

●

Krævende og forskelligartede
kundesegmenter

Særlige rammer kræver særlige tilgange…

●

Digitale muligheder

●

Ambition – HR må gerne være first mover

• Monopol på vold og værnepligt
• Den næstældste profession
• IT-sikkerhed
• IT-arkitektur

●

Høj ledelsesmæssig forankring

• IT-governance
• Forvaltningsgrundlag
• Kultur
• Monofaglighed vs. Tværfaglighed (silo-tænkning)
• Politisk styring og omkringliggende samfund
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Hvad er driveren hos jer til at skabe next practice?

● Hvordan skaber I ejerskab til digitalisering hos jer?
● (Hvorfor) er HR en first mover på digital transformation?
● Gevinster – HR tager initiativ og driver udviklingsomkostninger, men
effekten opleves i forretningen og hos slutbrugerne. Hvordan sikrer I
fortsat tilslutning til den ”business case” ?

● Hvis det er så oplagt og gevinstfyldt at inddrage brugerne, hvorfor gør vi
det så ikke mere ?
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