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Afregningsmodel for data 
på Serviceplatformen

KOMBIT – kommunernes it-fællesskab 
I KOMBIT digitaliserer vi på kommunernes præmisser og 
sikrer den kommunale sektor indflydelse og gevinster. Vi 
er et projekthus, der skaber de bedste fælleskommunale 
løsninger og arbejder for fair play i det kommunale it-
landskab. Sammen med kommunerne arbejder vi for, at 
borgere og virksomheder i Danmark får bedre service og 
mere effektivitet ud af kommunernes digitale løsninger. 



Baggrund
Det er blevet besluttet at ændre afregningsmodellen for brug af data på Serviceplatformen. Tidligere har afreg-
ningsmodellen bestået af henholdsvis en fast og en variabel omkostningskomponent, der afspejlede de faktiske 
omkostninger, som KOMBIT afholder. Den nye model giver kommunerne budgetsikkerhed og et incitament til at 
anvende Serviceplatformen mest muligt.

Ændringerne til afregningsmodellen er sket efter ønske fra kommunerne. Kommunerne har dels anfægtet den 
manglende budgetsikkerhed pga. de variable omkostninger, og dels at modellen bestod af flere forskellige pris-
elementer, som gjorde modellen unødigt kompliceret.

Det har været et stort ønske fra kommunerne, at deres forbrug af data blev meget mere gennemsigtigt end 
tidligere. Kommunerne vil gerne se, hvilke systemer der bruger hvilke data og i hvilket omfang. Det kan man fort-
sat, men afregningen vil ikke længere ske i forhold til de enkelte systemers forbrug af data.   

Afregningsmodellen skal understøtte, at de faktiske omkostninger bliver dækket, og den skal ikke generere 
overskud. Eventuelle udsving i forhold til priserne og det faktiske forbrug bliver reguleret årligt. Reguleringen 
sker i form af justeringer på prisen pr. borger det efterfølgende år. Hvis forbruget af data har været lavere end 
antaget, så bliver prisen lavere, og hvis forbruget af data omvendt har været højere end antaget, så bliver prisen 
pr. indbygger højere i det efterfølgende år. Der sker altså hverken ekstraopkrævning eller tilbagebetaling til kom-
munerne, hvis afregningen skal reguleres.

Udformningen af den forhenværende og nuværende afregningsmodel er sket i et samarbejde med en kommunal 
afregningsgruppe med repræsentation af 15 kommuner. 

Elementerne i afregningsmodellen
For at øge anvendelsen af brug af data på Serviceplatformen og Støttesystemerne, bliver der fremover afregnet efter 
en såkaldt ”alt-inklusive-model”. Det vil sige en model, hvor der bliver afregnet efter en fast pris pr. indbygger, uanset 
kommunens forbrug og hvor mange systemer, der bliver tilsluttet. Den nye afregningsmodel skal tilskynde en bredere 
anvendelse af Serviceplatformen og Støttesystemerne.

Gældende fra den 1. april 2015 er prisen 0,50 kr. pr. indbygger pr. år. inklusiv alt forbrug af data på de eksisterende 
services (pr. februar 2015: 13 stk.) på Serviceplatformen. Prisen vil stige i takt med, at antallet af services stiger. Når fx 
monopolbruds-systemerne bliver implementeret, vil antallet af services stige markant, og prisen pr. indbygger bliver 
reguleret. 

Antal indbyggere
Antallet af indbyggere i kommunerne er baseret på tal fra Danmarks Statistik, og indbyggerantallet vil blive reguleret 
en gang årligt i henhold til de nyeste tal fra Danmarks Statistik. 

Pris pr. indbygger 
Prisen pr. indbygger pr. år er en beregnet pris – dvs. at den er baseret på en antagelse om, hvor mange transaktioner 
systemerne vil genere hen over året, og der er desuden inkluderet en forvaltningsomkostning på kr. 0,10 til Service-
platformen pr. indbygger. Prisen pr. indbygger vil blive reguleret en gang årligt i henhold til det faktiske antal transak-
tioner i det forgangne år. 

Årlige reguleringer
Regulering af prisen kan betyde, at det bliver billigere pr. indbygger, hvis antallet af transaktioner har været lavere end 
estimeret. Tilsvarende kan det blive dyrere pr. indbygger, hvis antallet af transaktioner har været højere end det esti-
merede.



Antal transaktioner
Antallet af transaktioner er en variabel størrelse, som på kort sigt bliver estimeret af KOMBIT, og på længere sigt vil 
blive estimeret i samarbejde med kommunerne og leverandørerne med afsæt i det faktiske antal transaktioner, som 
systemerne genererer.

Leverandøransvar
Leverandørerne af de enkelte systemer har ansvaret for - via selvbetjening på Serviceplatformen – at angive, hvor 
mange antal transaktioner de forventer at lave via Serviceplatformen. Hvis der er markante afvigelser fra dette, har 
leverandøren ansvar for at få tilpasset systemet, så det har en hensigtsmæssig brug af Serviceplatformen og ikke laver 
unødigt mange træk af data.

Leverandørerne skal optimere brugen af Serviceplatformen for at gøre det billigere for kommunerne at anvende data 
fra Serviceplatformen. Det kræver højst sandsynlig en række systemændringer, så unødige opslag m.m. bliver fjernet. 
KOMBIT følger udviklingen af leverandørernes forbrug tæt.

Forvaltningsomkostning pr. indbygger
KOMBITs forvaltningsopgave – fx support til kommunernes anvendelse af eksisterende services på Serviceplatformen 
– vil formentlig stige over tid i takt med, at kommunerne i stigende grad anvender Serviceplatformen og tager Støt-
tesystemerne i brug. I 2015 er der fastlagt en forvaltningsomkostning til KOMBIT på 0,10 kr. pr. borger, en omkostning 
der er inkluderet i prisen pr. indbygger på 0,50 kr. Prisen vil blive reguleret årligt.

Støttesystemerne
Principperne i afregningsmodellen vil blive genbrugt for Støttesystemerne.

Forbrugsoversigt
Kommunerne kan logge på Serviceplatformen og via selvbetjening se antallet af transaktioner for en given periode. 

Faktura
Der bliver fremsendt en faktura pr. kvartal til kommunen, og opkrævningen sker bagudrettet. Fakturaen stiles til ét 
unikt EAN-nummer, som kommunen har angivet til KOMBIT.  

Undtagelse
Prisen pr. borger pr. system giver ubegrænset adgang til at anvende samtlige services på Serviceplatformen med und-
tagelse af CPR Service (online opslag). Denne service gør det muligt at tilgå data direkte i CPR-registret hos CPR-
kontoret, og den har en omkostningsstuktur, som gør, at kommunerne kun bør anvende den i meget begrænset om-
fang.  
Hvis CPR Service skulle indgå som en del af ”alt-inklusive-modellen”, ville det betyde, at prisen pr. borger ville stige 
markant. Derfor bliver prisen for denne service opkrævet særskilt.

Prisen er angivet pr. klik og består af en klikafgift til henholdsvis CPR-kontoret og Serviceplatformen samt et vederlag 
til vedligeholdelse.




