
13. marts 2017 
 

 

KOMBIT A/S   Halfdansgade 8   2300 København S   Tlf 3334 9400   www.kombit.dk   kombit@kombit.dk   CVR 19 43 50 75 Side 1/2 

FÆLLES KOMBIT-/KMD-BRIEF TIL RITZAU 

 
KOMBIT og KMD indgår vigtigt forlig for landets kommuner 

KOMBIT har netop indgået forlig med KMD vedr. forsinkelserne for udviklingen af 

Støttesystemerne. Samtidig forlænges den såkaldte Transitionsaftale, der regulerer 

KMD’s monopolsystemer. 

 

Forligets hovedelementer: 

Forliget indeholder tre væsentlige delelementer, hvoraf de to første repræsenterer en 

samlet værdi på knap en halv mia. kr. for landets kommuner over de næste par år.  

 

Det første delelement holder kommunernes udgifter til KMD’s nuværende løsninger i ro. 

Det sker ved en videreførelse af den såkaldte Transitionsaftale til og med den sidste af 

KMD’s monopolløsninger er udfaset.  

 

Forligets andet delelement indeholder en økonomisk kompensation fra KMD til KOMBIT 

for de indtrufne forsinkelser på Støttesystemerne.  

 

Det tredje delelement omfatter en mekanisme, som betyder, at KMD skal nedsætte 

priserne på de berørte monopolsystemer, hvis KMD ikke leverer som aftalt.  

 

KOMBITs bestyrelsesformand Erik Nielsen udtaler i den forbindelse:  

>>De seneste måneder har KMD’s leveranceproblemer på Støttesystemerne været til 

heftig debat i kommunerne og ikke mindst i medierne. Det har til tider gået hårdt for sig, 

men min oplevelse er, at KMD har lyttet til os, og med dette forlig imødekommer KMD 

centrale dele af kommunernes ønsker.<< 

 

>>Forliget er godt og til stor gavn for landets kommuner. Jeg hæfter mig ved, at KMD 

har forstået og hørt kommunernes reaktion gennem de seneste måneder, og 

kompenserer kommunerne for de indtrufne forsinkelser. Det vil jeg gerne kvittere for, og 

nu er det på tide, at vi ser fremad.<< 

 

KMD’s adm. direktør Eva Berneke udtaler: 

>>Vi er glade for, at det er lykkes at nå frem til et forlig. Vi værdsætter, at KOMBIT og 

KMD med forliget ønsker at se fremad og lægge uenighederne bag sig. Forlængelsen 

af Transitionsaftalen skaber forsyningssikkerhed for den centrale kommunale 

infrastruktur frem til den sidste af de eksisterende løsninger er udfaset. 

 

>>Vi anerkender, at leveranceforløbet omkring Støttesystemerne ikke har mødt 

kommunernes krav og forventninger, og det har heller ikke mødt vores egne. Sammen 

med KOMBIT er der aftalt en ny leveranceplan for Støttesystemerne. KMD vil i 

samarbejde med KOMBIT gøre vores yderste for at få afsluttet leveringen af 

Støttesystemerne til alles tilfredshed.<< 
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Fakta om forliget 
 
Nedenfor gennemgås hovedpunterne i forliget mellem KOMBIT og KMD. 

 

Transitionsaftalen videreføres 

Transitionsaftalen, som regulerer KMD’s monopolsystemer, blev indgået i forbindelse 

med KL’s salg af KMD tilbage i 2009. Aftalen er en gang tidligere blevet forlænget og 

forlænges nu i forbindelse med forliget.  

 

Med forliget videreføres Transitionsaftalen, som ellers ville udløbe ultimo 2017, til og 

med den sidste monopolløsning fra KMD er udfaset.  

 

Forlængelsen af Transitionsaftalen forlænger forsyningssikkerheden og sikkerheden 

omkring prisudvikling. Konkret betyder videreførelsen, at priserne og vilkårene for 

KMD’s monopolløsninger fastholdes fra 2018 og frem. 

 

Denne del af forliget medfører en samlet besparelse for kommunerne på op til 300 mio. 

kr. over de næste par år i forhold til situationen uden en forlængelse af 

Transitionsaftalen. 

 

Økonomisk kompensation 

Som en del af forliget betaler KMD en kompensation på 100 mio. kr. til KOMBIT.  

 

Samtidig justeres den indgåede aftale om udfasning af KMD sag således, at 

rabattrappen på KMD Sag følger udfasningen af KMD’s fagløsninger. Samlet udgør 

denne del af forliget en værdi på op til 50 mio. kr. over de næste par år. 

 

Økonomisk incitamentsmodel 

Med forliget er der endvidere indført en mekanisme, som betyder, at KMD skal 

nedsætte priserne på berørte eksisterende løsninger, hvis KMD ikke leverer som aftalt.  

 


