
STATUS PÅ MONOPOLOMRÅDET 

V/direktør Peter Egelund 



MONOPOLBRUD  
UDFASNING 
SAMARBEJDE 
AFREGNINGSMODEL  



Lokal forberedelse  

Materiale fra Kommunernes Sygedagpengesystem udsendt til 

kommunaldirektører: 

 

• Introduktion til organisatoriske konsekvenser 

• Notat fra KL vedr. effektiviseringspotentiale 

• Business case-redskab: Vejledning og regneark – kan anvendes 

i forbindelse med kommunens budgetlægning m.v. 

 

Lignende materiale bliver sendt ud fra Kommunernes 

Ydelsessystem snarest 



Kommunernes fremtidige it-miljø 

• Offentliggjort marts 2014 – i Drejebog efter Påske 

 

• Beskriver mindstekrav til leverandørerne af de kommende  

it-løsninger Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes 

Sygedagpengesystem og SAPA 

 

• Udarbejdet i samarbejde med KIT@ og har været i høring i 

kommuner og IT-arkitekturrådet 

 

• Kravene ligger på et niveau, som både sætter en ambitiøs 

standard for kommunernes it-miljø og giver plads til 

fleksibilitet, så den enkelte kommune løbende kan opgradere 

sine nuværende platforme. 





• Langt forløb  

 

• Resultatet i overensstemmelse med eksternes vurdering 

 

• Maksimal pris på 72 mio. kroner  

 

• Risikoprofil minimeret 

 

• KMD stilles ikke bedre end det øvrige leverandørfelt  

 

• Nu begynder det hårde arbejde 

 

Aftale om udfasning på plads 



Nu bliver der for alvor travlt 

 

• KOMBIT har fokus på 

udbud, indkøb og 

leverandørstyring  

 

• Kommunerne skal have 

fokus på de kommende 10 år 
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DATAFORDELER ER 
FÆLLESOFFENTLIG  



SERVICEPLATFORM ER 
FÆLLESKOMMUNAL 



Afregningsmodel  

 
• Fællesskabet 
• Enkel 
• Gennemsigtig  
 

”KL’s bestyrelse har nu besluttet en afregningsmodel som 

baseres på indbyggertallet i kommunen, dog således at der kun 

betales 50 % for indbyggertallet over 150.000.”  

 

• KL og KOMBIT-skrivelser på vej 

 



Dagens tre spor  

 
Spor 1:  
Model for udfasning af KMD Sag 
V/Lars Duval 

 
Spor 2:  
Snitflader fra kommunernes systemer – praktisk 
planlægning af kommunens indsats 
V/Lone Hølzer & Annette Due 

 
Spor 3:  
Værktøj til overblik over it-projekter, systemer og 
kontrakter 
V/Brian Andersen (Roskilde Kommune) & Nils Thor Rosted 



       ? 


