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KMD Betaling

Fælleskommunale systemer

25 % 

Estimeret betaling til 

KMD i 2017: 550 mio. kr. 

 

Årlig udgift til de 

fælleskommunale 

systemer: 

412,5 mio. kr. 



STATUS PÅ 
MONOPOLBRUDDET 



Alt går efter planen med at skabe de nye 
fælleskommunale it-løsninger 
 



Støttesystemerne 

Udbud: 

• Kontrakt er indgået KMD 

 

Aktivitet: 

• Fokus på KY, KSD og SAPA (samt UDK-systemer), inkl. 

integration til de systemer, som er en forudsætning for KY, 

KSD og SAPA 

 

Husk: 

• Der er offentliggjort en første version af et opgaveoverblik for 

kommuner. Opgaveoverblikket vil løbende blive opdateret og 

understøttet med vejledninger og værktøj - følg med i 

drejebog mv. 



Kommunernes Ydelsessystem - KY 

Udbud: 
• Evaluering af tilbud (17 kommunale parter i 

evalueringen af de funktionelle krav) 
 
Aktivitet: 
• Tilbudsevalueringen er færdig ultimo 2014 med 

forventelig kontraktindgåelse inden årets udgang 
 

Husk: 
• Der ønskes stor kommunal involvering bl.a. ifm. 

afklaringsfasen, udvikling, implementering og test 
• Kommunerne skal i Q1 2015 have valgt en projektleder 



Kommunernes Sygedagpengesystem - KSD 

Udbud: 
• 5 prækvalificerede tilbudsgivere 
• Kontrakt forventes tildelt januar 2015 

 
 
Aktivitet: 

• Afklaring ang. centralisering (UDK) 
 
Husk: 
• Selvbetjeningsløsning til sygedagpengerefusion (bølge 4) 

– (borgervendt) 
• Kommunerne skal i Q1 2015 have valgt en projektleder 

 
 

 



Sagsoverblik/Partskontakt - SAPA 

Udbud: 

• Udbudsprocessen kører som planlagt 

• Tilbud afleveres 17/11-14, og kontrakt forventes tildelt primo 

februar 

 

Aktivitet: 

• KMDs udvikling af programmel, tilsikring af synkronisering i 

paralleldriftsperioden er nu i gang og afsluttes før 

sommerferien 

 

Husk: 

• Kommunerne skal fra 1/1-15 have en projektleder på SAPA  

 

 

 

 

 

 

 

 



KMD Sag Arkivering  
- resultater af dialogen med KMD 

Reduktion i pris: 

10% rabat på samlet pris på arkivering ved  

aftaleindgåelse i 2014.  

 

• Støtte til kommunerne: 

Vejledning og omfattende FAQ på kombit.dk 

 

Mulighed for konkurrenceudsættelse: 

Dele af arkiveringen kan konkurrenceudsættes.  

Kortlægning af, hvilke dele af opgaven der kan  

løses af andre end KMD. 

 

 



DEN ØVRIGE 
PORTEFØLJE 



Fokus på kommunale standardkontrakter 
 

Videncenter opbygges – tilgængelig på kombit.dk  

primo januar   

 

Én indgang til KOMBIT for kommunale medarbejdere,  

der arbejder med køb af it-løsninger og administration  

af it-kontrakter. 
 

 



God forvaltning og genudbud betaler sig! 

EDS 

BYG OG  

MILJØ 
DUBU 

FÆLLES 

BIBLIOTEKS- 

SYSTEM 

NEMREFUSION Grunddata 

FLIS 



Byg og Miljø 

• 98 kommuner tilsluttet 

 

• Good feedback fra kommunerne 

 

• Digital ansøgning om byggetilladelse og anmeldelse af 

byggearbejde obligatorisk pr. 1. dec. 2014 

 

• Udvides i 2015 til at omfatte miljøtilladelser 

 



Digitalisering – Udsatte børn og unge (DUBU)
  

• 72 kommuner er på DUBU 

 

• Udfordringer på driftssituationen er løst 

 

• IBM og KOMBIT fortsætter det tætte samarbejde for at sikre 

en fortsat stabil løsning  

 

• Stor teknologopgradering af DUBU i 2015 for at imødekomme 

kommunale ønsker 

 



NemRefusion 

 

 

 

• Genudbud kan betale sig - reduktion af kommunernes 

driftsbidrag på 36% 

 

• Kommende større release grundet lovændringer 

 



Fælleskommunale LedelsesInformationssystem 
(FLIS)  

• 78 Kommuner er i dag på FLIS 

 

• FLIS version 4.0 med dataområdet Udsatte Børn og Unge 

kommer d. 1. december – det 7. dataområde i FLIS 

 

• Data: Ældreområdet er klarmeldt, og vi forventer, at 

Voksenhandicapområdet klarmeldes ultimo i år 

 

• Kommunernes brug af FLIS er stigende – der er etableret flere 

kommunenetværk, og vi gennemfører et partnerskabsprojekt 

 



Fælles Bibliotekssystem  

 

• 88 kommuner har tilsluttet sig  

  

• En til en-løsning rent brugermæssigt i forhold til eksisterende 

system 

 

• Pilotdrift 3. november 2014 

 



Effektiv Digital Selvbetjening (EDS)  

• Alle kommuner skal have bølge3-løsningerne i drift d. 1. 
december 2014!  
 

• Affaldsområdet giver særlige udfordringer i bølge3 pga. 
mange lokale forhold. 

  
• Bølge4 materiale forventes klar til leverandører og 

kommuner ved årsskiftet. 
  
• EDS vil i 2015 lave særlige indsatser på  

• Effektivisering af lokalebookning, 

• Implementering af tællerscript   

• Efterscreening af løsninger fra bølge 1, 2 og 3 
 



BBR og DAR (adresser) 

Grunddata: 

• BBR opsplittes i to særskilte registre: BBR 1.7 og DAR 0.9 – -i 

drift Q2 2015 

• KOMBIT udbyder ny udvikling & drift af BBR 2.0 og DAR 1.0 – 

Forår 2015 

• Alle ejendomsløsninger incl BBR og DAR er klar til de første 

snitflade tests – Q1 2016 

• Alle it-løsninger vedr. Ejendom og Adresser er i drift og på 

Datafordeleren – Q4 2016 

 

• Kommunerne fortsætter opgaven Registrering af supplerende 

adresser igennem hele 2015. 

 



Grunddata 
 

• Nye økonomiløsninger - udfasning af ESR 

 

• BBR 1.7 kommer i drift Q2 2015 

 

• Herefter kommer udbud på BBR 2.0, som deles op i registre 

og adresseregitret tages helt ud 

 

• CPR og CVR data 

 



SERVICEPLATFORMEN VS DATAFORDELER 



 

 

Integration  
 

• Services til 

Støttesystemerne, KY, KSD, 

SAPA 

 Gennemstilling 

 Transformation 

 Filtransport (SFTP) 

 Orkestrering 

 Omstilling 

 Replika 

 

 

 

Serviceplatform 
 

 

 

Datafordeler 
 

• Services til grunddatadata 

om personer, virksomheder, 

fast ejendom, adresser, 

veje og områder (under 

fast ejendom) samt 

landkort og geografi… 

 



DET ER ET SPØRGSMÅL OM: 



? 


