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Sidste ”Musik på Torvet” i Sæby
SÆBY: Sidste optræden denne sommer på Sæby Torv bliver med Hawkeye and Hoe på lørdag fra kl. 10.3013, og butikkerne holder åbent imens. Hawkeye and Hoe, som duoen kalder sig, har spillet de Nordeuropæiske pub-scener tyndt de seneste 15 år med stor succes. Stilen er country/bluegrass med et bredt repertoire
af landmænds drikkeviser/sange, klassiske publikumskendinge, irske sange og swingende rock”n roll.

Ældrerådsvalg:
Kom og
bland dig
INDFLYDELSE: Stil op til ældrerådet
i Frederikshavn Kommune

It-udvikler Jacob Jul Sørensen er med til at udvikle robotterne til brug i Statens administration.

Robotterne kommer
JOB: Den tiltagende digitalisering vil kræve flere robotter i fremtiden
Af Allan Vinding Sørensen
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

HJØRRING: I Statens Admini-

stration på Arsenalvej satser
man på at have egne it-robotudviklere.
- Det er man nødt til, vurderer direktør Trolle Klitgård Andersen.
- Det, der kan digitaliseres,
vil blive digitaliseret i fremtiden. Det vil skabe et større
behov for robotter i administrationen og mængden af
opgaver er så stor, at vi er
nødt til at have den nødvendige viden selv. Ellers bliver
vi for sårbare.
Statens Administration arbejder sammen med Statens
It, hvis servere man bruger.
Statens Administration ser
indførelse af robotterne RPA (robotic proces automation) - som en måde til

yderligere effektivisering af
regnskabs- og lønopgaverne. Robotternes evne til at
automatisere rutineopgaver
gør den til et godt værktøj til
arbejdet med de 160 kunder
og 220 bogføringskredse.
- Den bedste værdi for vore
kunder er ikke, at vore folk
laver rutineprægede opgaver. Vi vil hellere spørge en
kunde, om vi kan tilbyde
mere kvalitet. Når robotterne tager sig af rutineopgaverne, kan vore dygtige folk
bruge mest mulig tid på deres faglige kompetencer og
finde fejl. Det skaber værdi
for kunderne, siger Trolle
Klitgård Andersen.
- Jeg tror, at alle gerne vil
have kvalitet. Vi har jo også
en rigsrevision, som er meget interesseret i kvalitet.
En Mckinsey-rapport har
vurderet, at 40 procent af ar-

»

Vi er nødt til
at vælge den
teknologi, der er mest
formålstjenlig. Nogle
opgaver er så små, at
det ikke kan betale sig
at udvikle en robot,
selv om det kan lade
sig gøre. Der er også
opgaver, som en robot
ikke kan lave.

TROLLE KLITGÅRD ANDERSEN,
direktør i Statens Administration

bejdstimerne i fremtiden vil
kunne erstattes af automatisering og kunstig intelligens.
Det forudsætter, at man
skyder kapital i at købe robotter og investeringen kræver nøje overvejelser.
- Vi er nødt til at vælge den
teknologi, der er mest formålstjenlig. Nogle opgaver
er så små, at det ikke kan betale sig at udvikle en robot,
selv om det kan lade sig gøre. Der er også opgaver, som
en robot ikke kan lave, siger
Trolle Klitgård Andersen.
Han understreger, at det
er meget vigtigt, at medarbejdere, der kender arbejdsprocessen i forvejen, er med
til at pege på, hvor robotterne kan gøre størst gavn.
En robot med de nødvendige licenser har tjent sig ind
i løbet af et år.

FREDERIKSHAVN: Er du fyldt
60 og bor du i Frederikshavn
Kommune? Og har du lyst til
at gøre en ældrepolitisk forskel? Så kan du stille op til
ældrerådet.
Kommunalvalget rykker
nærmere, og med det også
valg til Ældrerådet. Valget
finder denne gang sted fra
den 20. november, men allerede fra 1. august var der
mulighed for at stille op som
kandidat.
Så hvis du har tid og lyst til
at arbejde sammen med andre om at finde løsninger på
ældreområdet, så kan det
være dig, der er en af de nye
ældreråds-kandidater. Ældrerådet består af ni medlemmer, og man er valgt for fire
år, der følger kommunalvalgene. Den formelle opgave
er at rådgive Byrådet og de
politiske udvalg om ældrepolitik af enhver art.
- Vi har et rigtig godt samarbejde her i Frederikshavn
Kommune med både politikere og embedsmænd, og på
den måde skaber vi gode resultater til gavn for de ældre.
Vi glæder os over medbestemmelsen, og vi føler, at vi
bliver hørt.
- Nogle gange er det de

små ting, der gør en forskel.
Vi vil i Ældrerådet gerne være med til at sætte fokus på at
fortælle de gode historier
om ældreområdet og om
Frederikshavn Kommune.
Så hvis man er interesseret i
at blive medlem af Ældrerådet, så er der al mulig grund
til at stille op, siger Hanne
Andersen, der er formand
for det nuværende ældreråd
i Frederikshavn Kommune.
Ældrerådsvalget forløber
efter en tidsplan, hvor kandidater kan tilmelde sig fra
1. august og frem til 15. september.
Der er 20.000 stemmeberettigede til Ældrerådet i
Frederikshavn Kommune,
og de får herefter alle tilsendt materiale om de opstillede kandidater, i henholdsvis e-boks eller pr.
brev.
Afstemningen foregår fra
den 20. november og frem til
4. december, hvor opstillede
kandidater seneste skal være fyldt 60 år.
Valgresultatet, og dermed
det nye ældreråd, bliver offentliggjort 6. december
2017.

Den nuværende formand for ældrerådet i Frederikshavn Kommune, Hanne Andersen, opfordrer folk til at stille op til ældrerådet.
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