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NOTAT  

Gevinstrealisering af monopolbrud  

Dette notat gengiver kort de vigtigste information om gevinstrealisering af 

business case for monopolbruddet, baseret på KL’s budgetvejledning for 

2016. 

 

”Fælles forudsætninger for gevinstrealisering af business case for mo-

nopolbruddet 

KOMBIT og Udbetaling Danmark vil i god tid inden opsigelsestidspunk-

terne orientere kommunerne om opsigelsesprocessen for de respektive løs-

ninger i tæt samarbejde med KL. 

 

Udgifterne fordeles efter kommunens nøgletal for antal indbyggere, dog så-

ledes, at andelen af indbyggere over 150.000 vægter med 50 pct. 

 

Der er en væsentlig besparelse ved at etablere snitflader mellem kommu-

nens øvrige fagsystemer og de nye støttesystemer i den fælleskommunale 

rammearkitektur. Besparelsen kan opnås, når der kan lukkes ned for de 

gamle KMD-støtteløsninger. Det kan kommunen gøre fra og med 2019. 

Kommunen bør derfor allerede nu være opmærksom på, at der ved udbud 

af kommunens fag- og koncernsystemer stilles krav om, at der fra og med 

2019 skal været etableret snitflader til de nye støttesystemer. KL anbefaler i 

den forbindelse, at kommunen anvender SKI’s rammeaftale nr. 02-19, som 

indebærer en forpligtelse for leverandørerne til at levere snitflader til de nye 

støttesystemer for et ekstrabeløb på højst 10 pct. af kontraktsummen.  Ram-

meaftalen omfatter ikke alle de systemer, som skal rettes til, men en stor 

del, herunder KMD Care, Opus Økonomi, Opus Debiot, Opus Personale, 

Opus Data (LIS), KMD Opera, A-Refusion, KMD Sag EDH, KMD Insti-

tution, KMD Structura Byggesag, KMD Børn og Voksne, KMD Boliglån, 

KMD EKJ. 
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KOMBIT 

KOMBIT forventer i 2015 at udsende en opdatering om økonomi og tids-

linje, der tager hensyn til en række afklaringer af gevinstrealisering og tids-

linje.  

 

KOMBIT har indtil videre udarbejdet en oversigt over den forventede ud-

fasning og indfasning af betalinger til KMD Aktiv/KY (Kommunernes 

Ydelsessystem), KMD Dagpenge/KSD (Kommunernes Sygedagpengesy-

stem) samt KMD Sag/SAPA. Betalingen til de nye systemer til KOMBIT er 

her opgjort med udgangspunkt i forudsætningen om en samlet besparelse 

på 25 pct. i forhold til baseline i 2013, fremskrevet med 2,5% indtil 2017.  

 

Kommunerne skal være opmærksomme på, at ud- og indfasningen af it-om-

kostningerne vil være forskellig fra kommune til kommune alt afhængig af, 

hvornår den enkelte kommune kan komme til at tage de nye systemer i 

brug. KOMBIT har meddelt, at den enkelte kommune vil blive varslet om 

igangsættelsen af udrulningen af de enkelte systemer 9 måneder før, og at 

ressourcetrækket forventes at være størst 1-2 måneder før og 1 måned efter 

konverteringen.  

 

Udbetaling Danmark  

Kommunerne har hidtil betalt for UDK’s it-systemer som en del af de sam-

lede kommunale it-betalinger til KMD. Denne kommunale betaling for 

UDK’s it-systemer skal bortfalde gradvist i takt med, at UDKs nye løsnin-

ger implementeres fra 2016, og bortfalder helt efter 2018, når UDK kon-

kurrenceudsættelsesprogram er fuldt implementeret. 

 

Indtil 2015 har administrationsbidraget kun dækket UDKs omkostninger til 

administration, mens de store it-systemer hos KMD fortsat har været betalt 

direkte af kommunerne, og så stillet til rådighed for UDK uden ekstra beta-

ling. Men fra medio 2016 kan kommunerne gradvist begynde at høste ge-

vinsterne ved konkurrenceudsættelsen af monopolsystemerne ved at opsige 

kontrakterne med KMD for de systemer, UDK bruger, efterhånden, som 

UDK sætter de nye systemer i drift. 

 

Implementeringen af UDK’s nye it-løsninger vil tilsvarende medføre, at de 

fremtidige UDK it-omkostninger vil blive opkrævet gennem et særskilt 

”UDK it-administrationsbidrag’.  

 

Profilen for den forventede reduktion af de kommunale it-omkostninger til 

UDKs it er baseret på forudsætningerne fra KL’s samlede business case for 

monopolbruddet. UDK’s business case indeholder således estimater for 
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nedlukning af de eksisterende monopolsystemer, så kommunerne kan fri-

gøre omkostningerne til KMD efterhånden som de nye løsninger tages i 

brug og skal betales via UDK.  

 

Fastsættelsen af administrationsbidraget for UDK’s it for 2016-2019 tager 

desuden udgangspunkt i, at tilbagebetalingen af lånet til finansiering af pro-

jektet først påbegyndes i 2019, samt at omkostninger til 40 pct. af KOM-

BITs -støtteløsninger lånefinansieres i 2016-2017 og tilbagebetales fra 2019, 

jf. tabel 3. 

 

Tabel: Skøn over kommunernes it-omkostninger for UDK i perioden 2016-2019 

Kommunernes it-administrations-

bidrag til Udbetaling Danmark, 

mio. kr. (2015-pl) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunale it-omkostninger til 

KMD for UDKs områder inkl. an-

del af støttesystemer 

691 664 433 85 0 

Kommunalt UDK it-administrati-

onsbidrag 

0 15 141 295 412 

Total kommunal it-omkostninger 

for UDK 

691 679 574 380 412 

 

De samlede kommunale it-omkostninger til Udbetaling Danmark i perioden 

2016-2019 består af summen af de kommunale it-omkostninger til KMD 

plus Udbetaling Danmarks administrationsbidrag for it. Det skønnes at ud-

gøre ca. 679 mio. kr. i 2016 og forventes at falde til ca. 412 mio. kr. i 2019, 

når de nye it-løsninger er fuldt implementeret. Fratrukket hinanden giver 

det en netto-reduktion på ca. 267 mio.kr. 

 

” 

 

 


