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1. Indledning 

Dette dokument er et bilag til Product Scope Description for den nye kommunale pensionsløsning, som skal etableres under KOMBITs projekt Social Pension 

Kommune (SPK).  

Dette dokument gennemgår systematisk hovedprocesserne for den kommunale opgavevaretagelse på pensionsområdet, og søger at give hurtigt overblik over 

forventningerne til udviklingen af den fremtidige systemudvikling på det kommunale pensionsområde. 

Dokumentet er opbygget således, at der for hvert afsnit er et procesdiagram og nedenunder er der en beskrivelse af centrale elementer i procestegningen i forhold til 

hvordan det understøttes på forskellige stadier jf. beskrivelserne i hoveddokumentet.  

Bemærk venligst:  

- Dokumentet vil være svært at læse uden et forudgående kendskab til de kommunale processer på pensionsområdet. 

- Dette er et arbejdsdokument, som er udtryk for et øjebliksbillede og nogle nuværende forventninger. Når forventninger møder virkeligheden, så vil 
forventningerne ændre sig. KOMBIT anbefaler på det kraftigste, at man tager nødvendige forbehold for dette når man læser dokumentet.  

- Når KOMBITs projekt foretager ændringer i forhold til indholdet i dette dokument, så kommunikeres dette ikke løbende ud eksternt.  

- Dette dokument er rammesættende for det kommende udbud og kravspecifikationen heri, men det er ikke kravspecifikationen.  
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2. Social Pension 

2.1 Råd og vejledning 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Søg borger Man slår borgeren op i 

systemet eller KMD Sag.  

Man slår borgeren op i 

systemet eller SAPA.  

 

do. do. 

Henvis til UDK Ingen understøttelse i  

systemet  

 

 

do. 

 

do. do. 

Journalnotat Journalnotatet skrives på 

pensionssagen i KMD Sag, 

hvis der eksisterer en sådan. 

Alternativt oprettes der en 

manuel sag i KMD Sag som 

der journaliseres på eller der 

oprettes en sag i kommunens 

ESDH-system.   

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

Der oprettes sag på 

borgeren i systemet, hvis 

en sådan ikke allerede er 

oprettet. Der skrives 

journalnotat på sagen.  

 

do. do. 

Efterspørg evt. 

supplerende oplysninger 

Systemet kan indhente data 

fra UDKs løsning via 

snitfladerne SF1411A+D og 

vise en række stamdata på 

pensionisten.  

 

Medarbejderen kan også 

bruge KVIKLinjen eller digital 

do. 

 

do. 

 

Etablering af integration 

til årsopgørelser, 

således disse vises i 

løsningen.   

do. 
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post til UDK til manuel 

indhentning af oplysninger.  

 

Medarbejder slår tillige op i 

SKAT (evt. via KMD 

Indkomst), CPR-registret, 

KMD Sag, ny i Danmark m.v.  

Analysér evt behov for 

assistance 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. do. 

Giv råd og vejledning Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. Beslutningsstøtte, 

som viser ydelser 

borgeren potentielt 

set kan være 

berettiget til.  

Vurder kommunal 

økonomisk assistance 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. Beslutningsstøtte, 

som viser ydelser 

borgeren potentielt 

set kan være 

berettiget til.  

Igangsæt 

ansøgningsprocedure 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. Mulighed for at 

initiere start af 

ansøgningsproces 

via guide. 

Journalnotat for råd og 

vejledning 

Journalnotatet skrives på 

pensionssagen i KMD Sag, 

hvis der eksisterer en sådan. 

Alternativt oprettes der en 

manuel sag i KMD Sag som 

der journaliseres på eller der 

oprettes en sag i kommunens 

ESDH-system.   

Ingen understøttelse i 

systemet. 

 

Der oprettes sag på 

borgeren i systemet, hvis 

en sådan ikke allerede er 

oprettet. Der skrives 

journalnotat på sagen.  

 

do. do. 
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2.2 Tilkend og vedligehold førtidspension 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Afklaring Proces som foregår udenfor 

Systemet.  

do. do. do. 

Indstil til pension Proces som foregår udenfor 

Systemet. 

do. do. do. 

Bevilig FØP sag + aflv. 

dokumentation 

Proces som foregår udenfor 

Systemet. 

do. do. Evt. automatisk 

overførsel af 

dokumentation fra 

jobcenter.  

Opret FØP-sag Hvis ikke FØP sagen er 

oprettet i forbindelse med 

afklaring, indstilling og 

bevilling oprettes denne på 

dette tidspunkt. Oprettelsen 

sker typisk i kommunens 

ESDH-system.  

 

NB Systemet opretter ikke 

sagen før “Modtag besked om 

oprettelse”.  

FØP sagen oprettes i 

Systemet uden 

oplysninger fra 

blanketten UDK 251.  

 

Dokumentation for den 

bevilligede pension 

gemmes på sagen i 

systemet.  

 

 

FØP sagen oprettes 

med oplysningerne, 

som tidligere fremgik på 

blanketten UDK 251.  

 

Dokumentation for den 

bevilligede pension 

gemmes på sagen i 

systemet.  

do. 

 

Send bevillingsskrivelse Ingen understøttelse i 

systemet.  

 

do. Kan udarbejdes og 

afsendes fra SPK med 

særlig rolleprofil 

do. 

 

Udfyld oplysninger 

svarende til UDK 251 

Medarbejder udfylder PDF-

blanket 251 til UDK. 

 

Blanketten gemmes på sagen 

(typisk i ESDH-systemet).  

 

Ingen understøttelse i 

pensionsløsningen. 

Medarbejder udfylder 

PDF-blanket 251.  

 

Blanketten gemmes på 

sagen i Systemet.   

Systemet registrerer 

oplysninger ifm “Opret 

FØP-sag”.   

do. 

 

Giv UDK besked  Manuel fremsendelse af PDF 

blanket 251 til UDK via digital 

post 

do. Oplysninger sendes 

automatisk til UDK.  

do. 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Modtag besked om 

oprettelse af sag 

UDK kommunikerer 

sagsoprettelse via snitfladerne 

SF1411A+D til systemet. 

Systemet opretter sagen.  

UDK kommunikerer 

sagsoprettelse via 

snitfladerene 

SF1411A+D til systemet.  

 

Systemet opdaterer 

sagen med UDKs 

oplysninger. 

UDK kommunikerer 

oplysninger på sagen 

via snitfladerne 

SF1411A+D.– der 

synkroniseres med 

oplysninger i systemet. 

 

Opdater/ændre sag Medarbejder udfylder PDF-

blanket og fremsender som 

digital post til UDK ved 

ændringer på sagen initiereret 

fra kommunens side.  

 

UDK kommunikerer ændringer 

via snitfladerne SF1411A+D til 

systemet, som opdaterer 

sagen.  

do. do. do. 

 

Afslut FØP sag Medarbejder udfylder PDF-

blanket og fremsender ved 

digital post til UDK ved lukning 

af sagen initiereret fra 

kommunens side.  

 

UDK kommunikerer lukning af 

sagen via snitfladerne 

SF1411A+D til systemet, som 

opdaterer sagen. 

Do.  Sagen lukkes i SPK, 

som kommunikerer 

dette til UDK system til 

system. 

do. 
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3. Håndtering af ydelser 

3.1 Behandl ansøgning om helbredstillægsprocent 

 

 

 

 
 

Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Modtag ansøgning Ansøgninger fra borger 

modtages typisk som digital 

post i kommunens 

posthåndteringssystem.  

 

do.  Ansøgningsprocessen 

digitaliseres, så 

ansøgningen kan 

komme ind som 

strukturerede data. 

do. 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Ingen IT understøttelse i 

pensionsløsningen. 

 

Det skal stadig være 

muligt at ansøge på den 

gamle måde. 

Opret sag Medarbejder opretter 

bevilling/ydelse på 

pensionssagen i  

pensionsløsningen ud fra 

modtaget ansøgning (pdf), 

hvis en sådan sag allerede 

eksisterer. Ellers oprettes 

der en sag og ansøgningen 

gemmes i kommunens 

ESDH-system.  

 

Medarbejder opretter sag i 

systemet ud fra modtaget 

ansøgning (pdf) og 

ansøgningen gemmes på 

sagen. 

Sag oprettes automatisk, 

når ansøgning kommer 

ind som strukturerede 

data. 

do. 

Validér sag Løbende feltvalidering ved 

indtastning. 

 

do. 

 

Do. Hertil automatisk 

feltvalidering når 

ansøgning kommer ind 

som struktureret data. 

do. 

Verificér sag Medarbejder verificerer, at 

der er grundlag nok til at 

fortsætte en sag. Kigger på 

borgerens stamdata i 

pensionsløsningen. 

Sker løbende med 

sagsoprettelse. 

do. Systemet viser på 

grundlag af regelsæt, om 

sagen er berettiget. 

do. 

Modtag personlig 

tillægsprocent og formue 

hos UDK 

Personlig tillægsprocent er 

modtaget fra UDK ved 

oprettelse af pensionisten i 

systemet, så denne er altid 

tilgængelig. 

 

Oplysninger om aktuel likvid 

formue skal fastsættes af 

UDK på baggrund af 

ansøgning fra borger. 

do.  do. Task force: 

Task force gruppen 

foreslår, at 

helbredstillægsprocent 

kun revideres to gange 

årligt, så vi undgår at 

sende nyt helbredskort 

hver gang, der ændres 

i borgers indkomst. 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Formue modtages af 

kommunen via snitfladerne 

SF1411A+D efter at UDK 

har opdateret info fra 

borger.  

Afgør berettigelse Systemet afgør berettigelse 

ud fra definerede regler. 

do.   

Send afslag Medarbejder initierer, at der 

sendes et standardafslag til 

borgeren fra systemet. 

Standardafslaget gemmes i 

systemet.  

do.  do.  

Beregn 

helbredstillægsprocent 

Beregnes af systemet 

automatisk.  

do. do. do. 

Oplys om 

helbredstillægsprocent 

Brev med 

helbredstillægsprocent 

(helbredskort) fremsendes 

til borgeren. 

(Systembrev genereret af 

systemet). Om der som 

udgangspunkt afsendes til 

e-boks eller fysisk post kan 

opsættes. 

 

Helbredstillægsprocent 

indrapporteres automatisk 

til CTR fra systemet. 

do. do. Task force: 

Helbredskortet 

digitaliseres, så dette 

ikke længere sendes 

pr. brev, men 

modtages digitalt. Skal 

formentlig stadig 

kunne sendes med 

post. 

 

Stands helbredstillæg Medarbejder kan initiere at 

helbredstillæg standses ved 

at indsætte ophørsdato. 

Systemet standser 

automatisk helbredstillæg, 

hvis formuen overstiger det 

tilladte – f.eks. ved årlig 

revurdering. 

do. do. do. 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Borger flytter Helbredskortet afsluttes i 

fraflytningskommunen og et 

nyt udskrivesautomatisk i 

tilflytningskommunen 

do. do. do. 

Oplys personlig 

tillægsprocent og formue 

UDK modtager ansøgning 

fra borger, hvor borger 

oplyser om sin aktuelle 

likvide formue. UDK træffer 

på baggrund heraf en 

afgørelse herom og 

indtaster dette i UDKs 

system, hvorefter denne 

kommunikeres til systemet 

via snitfladerne 

SF1411A+D. 

 

Tilsvarende er systemet 

altid opdateret med 

pensionistens 

tillægsprocent via 

snitfladerne SF1411A+D.  

do. do. Task Force. Forslag 

om at overgå til brug af  

formuefastsættelse fra 

SKAT med mulighed 

for kommunal 

justering.   
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3.2 Almindeligt Helbredstillæg 

 

 

Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Modtag digital faktura Faktura modtages digitalt eller 

med post og registreres i 

økonomisystem, KMD Aktiv, 

Opus LEX eller andet system.  

I nogle tilfælde kommer 

borgeren selv til Borgerservice 

med fakturaen, som scannes 

ind og journaliseres. 

 

Ingen understøttelse i systemet.  

do. do.  do. 

Task force: 

Der skal kigges på, om 

elektroniske fakturaer fra 

leverandører kan gøres til et 

krav. 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Knyt faktura til sag Medarbejder knytter fakturaen 

til sagen. Dette foregår i 

kommunens 

ESDH/økonomisystem.  

 

Ingen understøttelse i systemet. 

do. 

 

Modtaget faktura kan 

gemmes som fil på sagen 

som dokumentation.  

do. Faktura knyttes automatisk til 

sagen via integration mellem 

systemerne. 

Opsplitning af faktura på 

CPR niveau 

Medarbejder splitter eventuel 

samlefaktura på personsager. 

Manuel gennemgang af 

samtlige fakturalinier.  

 

Ingen understøttelse i systemet. 

do. do. Systemet gennemgår 

fakturalinier ud fra opsatter 

regler via integration til 

økonomisystem. 

Opret ydelse Medarbejder opretter den 

relevante ydelse på sagen i 

pensionsystemet. 

do.  

 

 

 

do. Ydelsen oprettes automatisk 

på sagen via integration til 

økonomisystem. 

Kontrollér faktura Medarbejder kontrollerer, at 

fakturaen indeholder de 

relevante oplysninger.  

 

Ingen understøttelse i systemet. 

do. do. Systemet kontrollerer, at 

fakturaen indeholder de 

relevante oplysninger via 

integration til økonomisystem. 

Kald ‘Behandl ansøgning om 

Helbredstillægsprocent’ 

Såfremt Helbredstillægsprocent 

endnu ikke er bevilget, 

fortsætter processen i ‘Behandl 

ansøgning om 

Helbredstillægsprocent’. 

do. do. do. 

Kontrollér medlemskab af 

privat sygeforsikring 

Borgers oplysning om 

medlemsskab er manuelt 

angivet i systemet. Der er tale 

om en manuel kontrol. 

do. do. Task force: 

Task force forslag om, at 

kommunerne kan tilgå et 

register eller tilsvarende med 

medlemskaber af 

privatesygeforsikringer. 

Modtag afgørelse vedr. 

Helbredstillægsprocent 

Systemet får besked om 

Helbredstillægsprocent fra UDK 

via snitfladerne SF1411A+D.  

do. do. do. 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Beregn borgers tilskud Medarbejder beregner borgers 

tilskud.  

 

Ingen understøttelse i systemet. 

do. do. Systemet beregner borgers 

tilskud. 

 

Afsend afvisning for dækning 

af udgifter  

Medarbejder træffer beslutning 

om afvisning og tilpasser 

afslagsbrev til borgeren på 

baggrund af manglende 

bevilling. Afslagsbrev gemmes 

på sagen (typisk i ESDH-

system) og sendes med digital 

post eller pr. brev. 

 

Ingen understøttelse i systemet. 

do. 

 

Afslagsbrev udarbejdes dog i 

Systemet og gemmes på 

sagen i Systemet.  

do. Der kigges på mere ensrettet 

måde at anvende 

brevskabeloner. 

Afvis faktura 

/ modtag afvist refundering / 

modtag afvist faktura 

Hvis fakturaen ikke overholder 

kriterierne for korrekt fakturering 

i forhold til bevillingens omfang, 

afvises denne manuelt af 

medarbejder. 

Den relevante borger og/eller 

leverandør kontaktes med 

besked om, at fakturaen skal 

bringes i orden og evt. 

genfremsendes. Der 

journaliseres på sagen (typisk i 

ESDH eller KMD Sag). 

 

Ingen understøttelse i systemet. 

Journalisering sker i systemet.  

 

 

do. do. 

Anvis og betal faktura 

/ modtag refusion for udlæg / 

modtag fakturabeløb 

Medarbejder godkender faktura 

og sætter faktura til betaling i 

økonomisystemet (kommunens 

standardprocedure).  

 

Penge udbetales til relevant 

borger og/eller leverandør.   

do. Medarbejders godkendelse i 

systemet, aktiverer 

automatisk 

betalingsprocedure i 

økonomisystemet.  

do. 
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3.3 Udvidet helbredstillæg 

 

   
 

 

Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Udfyld ansøgning Borgeren udfylder ansøgningen 

udenfor systemet i kommunens 

selvbetjeningsløsning eller 

relevant blanket.  

do.  do. do. 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Ingen understøttelse i systemet. 

Modtag ansøgning Ansøgning modtages typisk via 

kommunens 

postfordelingsystem eller i 

borgerservice.  

Ingen understøttelse i systemet. 

do.  Ansøgningsprocessen 

digitaliseres, så ansøgningen 

kommer ind som 

strukturerede data. 

Det skal stadig være muligt at 

ansøge via 

posthåndteringssystem. 

 

Opret sag Medarbejder opretter 

bevillingen og ydelsen i 

systemet ud fra modtaget 

ansøgning (pdf). Der oprettes 

eventuelt en sag i kommunens 

ESDH-system, hvis ikke 

bevillingen blot knyttes til den 

eksisterende samlesag.  

Ansøgningen gemmes på 

sagen (typisk EDSH system).  

Medarbejder opretter sagen 

med bevilling og tilhørende 

ydelse i systemet og gemmer 

ansøgningen på sagen i 

systemet.  

Sag oprettes automatisk, hvis 

ansøgning kommer ind som 

strukturerede data. 

 

Validér sag Løbende feltvalidering i 

forbindelse med “opret sag”.  

do. 

 

Automatisk feltvalidering.  

Verificér ansøgning Medarbejder verificerer, at der 

er grundlag nok til at fortsætte 

en sag. Kigger på borgerens 

stamdata i systemet og andre 

systemer. Sker løbende med 

sagsoprettelse. 

do. Systemet viser, på grundlag 

af regelsæt, om sagen er 

berettiget. 

 

Afgør berettigelse Berettigelse vurderes ud fra 

definerede regler og en 

vurdering af borgerens behov.  

 

Ingen understøttelse i systemet. 

do. do. Beslutnignsstøtte til hjælp og 

vejledning i 

afgørelsessituationen. 

Send afslag Medarbejder træffer beslutning 

om afslag og tilpasser 

afslagsbrev (standardbrev 

udarbejdet udenfor systemet). 

do. 

Afslagsbrev udarbejdes dog i 

Systemet og gemmes på 

sagen i Systemet. 

do. Der kigges på mere ensrettet 

måde at anvende 

brevskabeloner. 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Afslagsbrev gemmes på sagen 

og sendes med digital post eller 

pr. brev. 

Giv betinget bevilling Medarbejder initierer, at der 

gives besked til borger om 

bevilling ved standardbrev 

udarbejdet udenfor systemet og 

bevillingsbrevet gemmes på 

sagen (typisk EDSH system). 

 

Bevilling registreres i systemet. 

  

do. 

Bevillingsbrev udarbejdes dog 

i Systemet og gemmes på 

sagen i systemet.  

  

Indgå prisaftale Kommunen indgår prisaftaler 

med lokale serviceleverandører.  

 

Ingen understøttelse i systemet. 

do.  Prisaftaler oprettes i systemet, 

så opslag er muligt. 

 

Prisaftaler registreres i 

systemet på en måde, hvor de 

kan anvendes til automatisk 

kontrol. 
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Modtag behandlingsforslag + 

overslag 

Behandlingsforslag modtages 

på mail fra serviceleverandør 

eller bliver afleveret af borgeren 

selv.  

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. Behandlingsforslag modtages 

automatisk i systemet og 

holdes op mod eventuel 

eksisterende sag. 

Opret sag Medarbejder tjekker, om der 

allerede er oprettet en sag i 

kommunens systemer (typisk 

kommunens ESDH-system). 

Såfremt dette ikke er tilfældet, 

opretter medarbejderen sagen, 

hvis ikke bevillingen blot skal 

tilknyttes den samlede 

pensionssag. 

Behandlingsforslaget og 

overslaget gemmes på sagen.  

Ingen understøttelse i 

systemet.  

Medarbejder opretter en sag 

i systemet, hvis en sådan 

ikke allerede er oprettet 

(enkeltsagsprincip).  

 

Behandlingsforslaget og 

overslaget gemmes på 

sagen.  

do. Systemet tjekker om der 

allerede er oprettet en sag. 

Hvis dette ikke er tilfældet, 

oprettes sagen automatisk. 

Vurder behandlingsforslag + 

overslag 

Manuel vurdering, der 

foretages af kommunens 

fagspecialist eller medarbejder. 

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. 

 

do. do. 

Kontakt serviceleverandør / 

afklar begrund tilbud 

Manuel vurdering, der 

foretages af kommunens 

fagspecialist eller medarbejder 

– samt dialog omkring tilbudets 

omfang og indhold.  

 

Ingen understøttelse i 

systemet.  

do. 

 

do. do. 

Giv bevilling Medarbejder angiver bevilling i 

systemet, og bevillingsskrivelse 

do.  Bevillingsskrivelse 

udarbejdes i systemet ud fra 

do. 
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udarbejdes udenfor systemet  

(typisk foruddefineret skabelon i 

blanketsystem fx DAFOLO).  

 

Bevillingsskrivelse sendes til 

borgeren og gemmes på sagen 

(typisk i kommunens ESDH-

system).  

Dog kan bevillingsskrivelsen 

gemmes og journalisering 

ske på sagen i systemet. 

foruddefineret skabelon og 

gemmes efterfølgende i 

systemet. Dette skal kunne 

sendes som digital post eller 

brev. 
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Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Modtag faktura Faktura modtages og 

registreres typisk i kommunens 

økonomisystem.  

do. do. do. 
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Ingen understøttelse i 

systemet.  

Verificer faktura Kommunal medarbejder 

kontrollerer fakturaen og sikrer, 

fakturaen går til kontrol hos 

relevant afdeling/medarbejder.  

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. Økonomisystemet sender 

fakturaen til godkendelse i 

systemet, der kontrollerer, at 

faktura hører til SPK.  

do. 

Sammenlign med 

leverandøraftale 

Medarbejder verificerer, at 

faktura stemmer med den 

aftale, der indgået med 

pågældende leverandør. 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. Systemet kontrollerer op imod 

den aftale, der er lavet med 

serviceleverandøren. 

Kontrollér faktura Medarbejder kontrollerer, at 

alle relevante oplysninger er 

angivet på fakturaen, og at 

beløbene/oplysninger er 

korrekte ifht. bevillingen. 

Medarbejderen fremfinder 

bevillingen fra relevant system 

(typisk i kommunens ESDH-

system).    

 

do. 

 

Dog vil bevillingsskrivelsen 

kunne forefindes i Systemet, 

hvis kommunen vælger at 

gemme bevillingsskrivelsen i 

dette.  

På udvalgte områder 

foretages automatisk kontrol 

og validering af fakturaer. 

Systemet kontrollerer 

automatisk, om alle relevante 

oplysninger er angivet på 

fakturaen, og om de er 

korrekte. 

 

Kontrollér 

helbredstillægsprocent 

Medarbejder slår 

helbredstillægsprocent op i  

systemet – kontrollerer at det er 

den samme, som borgeren har 

oplyst til 3. part, og som er 

brugt på fakturaen.  

do. Del af en evt. automatisk 

kontrol, se ovenfor. 

do. 

Kontrollér medlemskab af 

privat sygeforsikring 

Borgers oplysning om 

medlemsskab er angivet i 

systemet. Medarbejder benytter 

denne til manuel beregning af, 

at fakturaen er korrekt.  

do. do. Task force: 

Task force forslag om, at 

kommunerne kan tilgå et 

register eller tilsvarende med 
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medlemskaber af 

privatesygeforsikringer. 

Kontakt serviceleverandør Manuel sagsbehandling, hvor 

medarbejder kontakter 

serviceleverendøren for at få 

afklaret evt. problemer med 

fakturaen ift. gennemførte 

kontroller.   

do. do. do. 

Anvis og betal faktura Medarbejder godkender faktura 

og sætter faktura til betaling. 

Ingen understøttelse i 

systemet.  

do. Medarbejders godkendelse i 

systemet aktiverer automatisk 

betalingsprocedure i 

økonomisystemet.  

do. 

 

 

 



 

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75    Side 26 af 62 
 

3.4  Personligt tillæg 

 
 

Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Modtag ansøgning Ansøgning modtages typisk via 

kommunens 

postfordelingsystem eller på 

borgerservice. 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. Ansøgningsprocessen 

digitaliseres, så ansøgningen 

kommer ind som 

strukturerede data. 

Det skal stadig være muligt at 

ansøge via 

posthåndterinssystem. 

do. 

Opret sag Medarbejder opretter sag i 

kommunens ESDH-system, 

hvis ikke bevillingen blot 

knyttes til den eksisterende 

samlesag. Ansøgningen 

gemmes på sagen (typisk 

EDSH system).  

Medarbejder opretter sag i 

systemet ud fra modtaget 

ansøgning (pdf). 

 

Ansøgningen gemmes på 

sagen.  

do. Sag oprettes automatisk, når 

ansøgning kommer ind som 

strukturerede data. 
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Ingen understøttelse i 

systemet. 

Validér ansøgning (sag) Løbende feltvalidering i 

forbindelse med “opret sag”. 

 

 

do. 

 

Validering sker ved 

indtastning i systemet.  

 

do. 

Borgerens indtastede 

oplysninger valideres ift den 

vedlagte dokumentation. 

do. 

Verficér sag Medarbejder verificerer, at der 

er grundlag nok til at fortsætte 

en sag. Kigger på borgerens 

stamdata i systemet og andre 

systemer. Sker løbende med 

sagsoprettelse. 

do. Systemet viser på grundlag af 

regelsæt, om sagen er 

berettiget.  

do. 

Revidér ydelse Sker kun ved Brøkpension - 

ved ændring i f.eks. indkomst 

eller andre personlige forhold, 

skal ydelsen revideres. Besked 

om ændringer kommer 

automatisk fra 3. part (UDK, 

CPR, SKAT/eIndkomst) i form 

af adviser (typisk via KMD 

Sag), hvorefter ydelsen 

manuelt genberegnes af 

medarbejder og opdateres i 

systemet efterfølgende.  

 

do. 

 

Besked om ændringer 

kommer bl.a. i form af 

beskeder i systemet, 

hvorefter ydelsen manuelt 

genberegnes af medarbejder 

og opdateres i systemet 

efterfølgende. 

do. Når ændringer kommer ind i 

systemet, genberegnes 

ydelsen automatisk udfra 

defineret regelsæt. 

Efterspørg evt. suppl. 

oplysninger 

Såfremt ansøgningen ikke er 

fyldestgørende, kontaktes 

ansøger og evt. 3. Part (UDK, 

CPR, SKAT/eIndkomst) for 

yderligere oplysninger.  

Svar herfra journaliseres og 

gemmes på sagen i ESDH-

systemet i relevant omfang.  

do. 

 

Svar journaliseres og 

gemmes på sagen i systemet 

i relevant omfang.  

 

Systemet beriges med nye 

indhentede oplysninger. 

do. 
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Ingen understøttelse i 

systemet. 

 

Foretag rådighedsberegning Medarbejder foretager 

rådighedsberegning på 

baggrund af indsamlede 

oplysninger. Sker i regneark 

ved siden af systemet. 

Rådighedsberegningen 

gemmes på sagen.  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

 

do. 

 

Rådighedsberegningen 

gemmes på sagen i 

systemet.  

Rådighedsberegningen 

foretages i systemet og 

gemmes automatisk på 

sagen.  

do. 

Giv afslag Medarbejder træffer beslutning 

om afslag. Afslagsbrev 

udformes individuelt på 

baggrund af den konkrete sag. 

Afslagsbrev gemmes i ESDH-

system og sendes med digital 

post eller pr. brev. 

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. 

 

Afslagsbrev udarbejdes dog i 

Systemet og gemmes på 

sagen i Systemet.  

do. do. 

Beregn personligt tillæg Medarbejder beregner 

personligt tillæg.  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. do. 

Afgør bevillingstype Manuel sagsbehandling, hvor 

medarbejder vurderer, om der 

skal indgåes aftale om 

tilbagebetaling.  

 

do. do. do. 
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Ingen understøttelse i 

systemet. 

Indgå tilbagebetalingsaftale Medarbejder udarbejder 

tilbagebetalingsaftale i ESDH-

system og denne sendes til 

borgeren til underskift. Når den 

er underskrevet gemmes den 

på sagen.  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. 

 

Tilbagebetalingsaftale 

gemmes på sagen i 

systemet.  

do. do.  

Opret tilbagebetalingsaftale Aftalen oprettes manuelt i 

økonomisystem til automatisk 

opkrævning udenfor systemet.  

 

Eller kan oprettes som træk i 

systemet og opkræves via 

UDK. 

do. 

 

do. do. 

Giv bevilling Medarbejder angiver bevilling i 

systemet. 

 

Bevillingsskrivelse udformes 

udenfor systemet. 

Bevillingsskrivelse sendes og 

gemmes i ESDH-system.  

do. 

 

Bevillingsskrivelse gemmes, 

og journalisering sker på 

sagen i systemet.  

Bevillingsskrivelse udarbejdes 

i systemet ud fra 

foruddefineret skabelon og 

gemmes efterfølgende i 

systemet. 

do. 

Kontakt serviceleverandør Manuel sagsbehandling, hvor 

medarbejder kontakter 

serviceleverandør i de tilfælde, 

hvor det er kommunen, der skal 

håndtere bevillingen. 

do. do. do. 
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3.5 Brøkpension – Vurdering af berettigelse til supplement 
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Modtag advis om brøkpension Systemet modtager besked fra 

UDK om, at der er tilkendt en 

brøkpension. 

Systemet modtager besked 

om ny brøkpensionist fra 

UDK via snitfladerne 

SF1411A+D - og der dannes 

en opgave i systemet. 

do. do. 

Opret sag Medarbejder opretter en sag på 

ny brøkpensionist (typisk i 

kommunens ESDH-system).  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

Medarbejder opretter sag i 

systemet.  

Systemet opretter automatisk 

en sag på ny brøkpensionist. 

Sagen udfyldes automatisk 

med allerede kendte 

oplysninger. 

do. 

Send vejledning og 

ansøgningsskema til Borger 

Medarbejder skriver til borger 

med oplysning om, at der kan 

søges om supplement. 

Fremsendes som brev/e-boks 

med ansøgningsblanket. Brev 

gemmes på sagen.  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. 

 

 

do. Systemet fremsender 

automatisk besked til borgeren 

med vejledning og 

ansøgningsblanket. 

Ansøgningsblanket er 

forudfyldt med UDK’s 

indkomstgrundlag. 

Modtager ansøgning fra 

borger 

Ansøgning fra borger 

modtages som blanket, inkl. 

diverse bilag med 

dokumentation for indkomst og 

udgifter mv.  

 

Ansøgning gemmes på sagen i 

ESDH-systemet.  

do.  

 

Ansøgning gemmes på 

sagen i systemet.  

do. do. 

Vurder berettigelse til 

supplement. 

Medarbejder vurderer, om 

borgeren er berettiget til 

supplement til brøkpension. 

Der foretages en individuel 

konkret vurdering ud fra den 

enkelte sag.  

 

do. do. do. 

Arbejdsgangen lettes ved, at 

oplysninger lægges ind i 

systemet, så beregningen kan 

foretages af systemet efter 

opsatte regler. 
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Manuel beregning ud fra 

modtagede oplysninger. 

Medarbejderen slår stamdata 

op i systemet.  

 

Afgør bevilling til ny FØP’er jf 

Lov om Aktiv Socialpolitik, 

LAS §27A 

(Bruttobeløb) 

Medarbejder sender besked til 

en medarbejder på 

Ydelsesområdet om at 

håndtere den videre proces. 

Eller medarbejder taster selv 

oplysninger i KMD Aktiv/KY 

(dette sker på forskellige måder 

i kommunerne). 

Sagsbehandlingen fortsætter i 

Kommunernes Ydelsessystem. 

Der sendes besked til borger, 

om denne er berettiget eller 

ikke.  

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. 

 

Det noteres på sagen i 

systemet, at der er sendt 

besked til ydelsesområdet.  

do. Hele behandlingen af 

supplement samt udbetaling 

sker i SPK. 

 

Afgør bevilling til FØP’er (før 

2003) / FOP’er om personligt 

tillæg 

(Nettobeløb) 

Der udarbejdes udenfor 

systemet bevillingsbrev eller 

afslagsbrev, der sendes og 

gemmes i ESDH-systemet. 

 

Bevillingen oprettes i systemet. 

 

I Systemet udarbejdes 

bevillingsbrev eller 

afslagsbrev, der sendes – og 

efterfølgende gemmes i 

Systemet. 

 

Bevillingen oprettes i 

systemet. 

 

Der oprettes manuelt en 

opgave i systemet om at 

genvurdere sagen. 

do. do. 

Opgave vedr. revurdering 

oprettes automatisk. 
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3.6 Brøkpension – Revurdering af supplement 

 

 

Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Træk liste over borger med 

supplement 

Medarbejder trækker rapport 

fra systemet med alle borgere, 

der har supplement til 

brøkpension (med bevilling før 

2003) og lister over 

folkepensionister. 

do.  Systemet genererer 

automatisk liste over 

eventuelle ændringer ifm. 

Borgere, der får supplement. 

Der fremsendes brev til 

borgerne om at indsende 

do. 
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Dette gøres typisk en gang om 

året eller hvert halve år.  

opdaterede info vedr. 

økonomiske forhold.  

Brevet er fortrykt med kendte 

oplysninger om indtægter og 

eventuelt andre allerede 

kendte oplysninger om 

borgerens økonomi. 

Indhent oplysninger om faktisk 

økonomi 

Medarbejder henter 

oplysninger om den faktiske 

økonomi og andre forhold på 

den enkelte borger og andre 

tilmeldte borgere i boligen. 

Dette indhentes hos både 

UDK, borger og SKAT.  

 

Der foretages opslag på 

pensionisten i systemet.  

do. do. 

 

do.  

 

Der tegnes abonnement hos 

Ydelsesindekset på ændring af 

udbetalinger på den enkelte 

borger. Derudover indhentes 

oplysninger fra borger. 

Foretag ny 

rådighedsberegning 

Medarbejder foretager manuel 

rådighedsberegning. 

Rådighedsberegningen 

gemmes på sagen i 

kommunens ESDH-system.   

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. 

 

Rådighedsberegningen 

gemmes på sagen i 

systemet. 

do. Oplysninger lægges ind i 

systemet, så beregningen kan 

foretages af systemet efter 

opsatte regler. 

Indgå evt. 

tilbagebetalingsaftale 

Medarbejder udarbejder 

tilbagebetalingsaftale i ESDH-

system, og denne sendes til 

borgeren til underskift. Når den 

er underskrevet, gemmes den 

på sagen.  

Ingen understøttelse i 

systemet. 

Aftalen gemmes på sagen i 

systemet. 

do. 

Aftalen gemmes på sagen, og 

det noteres automatisk i 

journalen. 

do. 
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Opret evt. afdrag Aftalen oprettes manuelt i 

økonomisystem til automatisk 

opkrævning udenfor systemet.  

 

Eller kan oprettes som træk i 

systemet og opkræves via 

UDK. 

do. do. do. 

Opret ny bevilling Medarbejder opretter ny 

bevilling på den næste 

periodes tilskud i systemet – 

beløb og periode noteres i 

systemet. 

do. do. Når medarbejder har foretaget 

indberetning, genererer 

systemet automatisk 

bevillingsbrev til borger. 

Stop bevilling Medarbejder kan initiere, at 

supplement til brøkpension 

standses ved at indsætte 

ophørsdato. Dette kan f.eks. 

være ved årlig revurdering af 

formue og indtægtsforhold. 

do. do. do. 

Systemet genererer 

automatisk brev til borgeren 

om, at bevilling er stoppet. 
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3.7 Huslejebetaling under fængsling 
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Modtag besked om 

fængsling 

Kriminalforsorgen sender besked 

om fængsling til folkeregistret i den 

enkelte kommune via digital post. 

Folkeregistret giver besked til 

relevante ydelsesområder i 

kommunen.  

 

Kommunen sætter evt. kommunale 

pensionsydelser i bero i systemet. 

Det journaliseres på sagen (typisk i 

KMD Sag), hvorfor ydelserne sættes 

i bero.  

 

Tilsvarende sætter UDK deres 

ydelser i bero på baggrund af 

særskilt meddelelse fra 

Kriminalforsorgen.  

do. do. Integration til 

Kriminalforsorgen kan 

iværksætte hændelse 

og opgave samt 

foretage journalisering.  

Opret sag Såfremt der modtages en 

ansøgning fra borger om dækning af 

husleje, journaliseres der på den 

eksisterende sag i KMD Sag. 

Ansøgning modtages via digital post 

fra kriminalforsorgen eller fra borger 

selv.  

 

Ingen understøttelse i systemet. 

Såfremt der modtages en 

ansøgning fra borger om 

dækning af husleje, 

oprettes der en sag og 

journaliseres på sagen. 

do. Sagen oprettes 

automatisk. 

Vurdér behov for 

huslejeydelse 

Medarbejderen foretager en 

vurdering af, hvorvidt kriterierne for 

dækning af husleje er opfyldt eller 

ej.  

 

Ingen understøttelse i systemet. 

do. do. do. 
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Træf afgørelse Medarbejderen træffer afgørelse om 

dækning af husleje.  

 

Ingen understøttelse i systemet. 

   

Registrer afgørelse Afgørelsen registreres på sagen. 

Typisk i journalen i KMD Sag.  

Afgørelsen registreres på 

sagen i systemet. 

do. do. 

Send evt. afslag / 

bevilling 

Brev udformes udenfor systemet 

individuelt på baggrund af den 

konkrete sag. Brev gemmes i ESDH 

system og sendes manuelt med 

digital post eller pr. brev. 

Udarbejdes i Systemet 

individuelt på baggrund af 

den konkrete sag. Brev 

gemmes i systemet og 

sendes manuelt med 

digital post eller pr. brev. 

do. Automatisk dannelse og 

afsendelse af 

bevillings/afslagsbrev. 

 

Send oplysninger til UDK Medarbejderen udfylder PDF 

blanket til UDK om igangsættelse af 

udbetaling og opsætning af 

administration. Blanketten sendes 

som digital post og gemmes evt. på 

sagen (typisk kommunens ESDH-

system). 

 

Kommunen modtager besked om 

igangsættelse af administration på 

pensionen via snitfladerne 

SF1411A+D, når dette er sat op af 

Udbetaling Danmark, hvilket vises i 

brugergrænsefladen.  

do. 

 

Dog gemmes blanketten 

på sagen i systemet.  

 

 

do. Systemunderstøttelse til 

udfyldelse og 

afsendelse af blanket. 

Igangsæt oprettelse i 

KY/APØ 

(Administrations-modulet 

i KY) 

Medarbejder giver besked internt i 

kommunen om igangsættelse af 

husleje udbetaling/administration 

eller indberetter selv i KMD 

Aktiv/KY. 

 

Dette varetages i KMD Aktiv/KY og 

er ikke understøttet af systemet.  

do. do. do. 

Administrationsopgaven 

varetages af systemet, 

eller igangsættelse sker 

via snitflade til APØ.  

Igangsæt afslutning af 

administrationssag 

Kriminalforsorgen sender besked 

om løsladelse til folkeregistret i den 

do. 

 

do. Integration til 

Kriminalforsorgen 
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enkelte kommune via digital post. 

Folkeregistret giver besked til 

relevante ydelsesområder i 

kommunen. 

 

Kommunen igangsætter relevante 

kommunale ydelser. Kommunen 

giver besked via PDF-blanket til 

UDK om ophør af administration. 

PDF-blanketten gemmes på sagen 

(typisk i ESDH-system) 

 

UDK modtager desuden særskilt fra 

kriminalforsorgen og igangsætter 

UDKs pensionsydelser.  

 

Kommunen modtager besked om 

ophør af administration på 

pensionen via snitfladerne 

SF1411A+D, når dette er registreret 

af Udbetaling Danmark, hvilket vises 

i brugergrænsefladen.  

 

Dog gemmes blanket på 

sagen i systemet.  

igangsætter automatisk 

en hændelse, der kan 

oprette en opgave om 

afslutning af 

administration og 

udbetaling. 
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3.8 Institutionsophold 

 

 

 

Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Opret sag Medarbejder opretter sag vedr. 

Institutionsophold i kommunens 

ESDH-system eller tilsvarende. 

. 

Det er uafklaret, om dette 

skal understøttes. Det skal 

undersøges, hvorvidt 

arbejdet kan løses ved brug 

af øvrige kommunale 

systemer. Hvis ikke opgaven 

kan understøttes af anden 

vej, vil det skulle udvikles til 

basisløsningen evt. som en 

ændring.  

do. do. 
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Beregn husleje for borger / 

Rådighedsberegning 

Hvis der er opsat 

institutionsoplysninger 

(driftsudgifter) og hvilke boliger, 

som findes på kommunens 

institutioner (gamle plejehjem) 

kan systemet beregne den 

aktuelle husleje for borgeren, 

hvis denne er på plejehjem 

efter gamle regler på baggrund 

af borgerens indkomst.  

 

Beregningen gemmes på 

sagen i kommunens ESDH-

system. 

Se ovenstående. do. do. 

Udarbejd boligdokument Boligdokument udarbejdes 

udenfor systemet og sendes til 

borger som kontrakt på 

plejehjemspladsen – med alm. 

post eller digital post. 

Dokumentet gemmes på 

sagen.  

Se ovenstående. do. do. 

Afgør opkrævningsmodel Medarbejder vurderer, hvordan 

huslejen opkræves. 

Se ovenstående. do. do. 

 

 

Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Opret sag Medarbejder opretter sag vedr. 

Institutionsophold i kommunens 

omsorgssystem, ESDH-system 

eller andet.  

Ikke understøttet af systemet.  

do. 

 

do. do. 

Vurdering af konkret institution Medarbejder vurderer, om 

institutionen passer til 

borgerens behov, ud fra en 

do. do. do. 
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helbredsmæssig og økonomisk 

vurdering.  

Ikke understøttet i systemet. 

 

 

Simulering af økonomi Hvis der er opsat 

institutionsoplysninger, kan 

systemet anvendes til at 

simulere en beregning af den 

aktuelle husleje for borgeren. 

Ofte benyttes også andre 

kommunale systemer til dette 

formål. Beregningen gemmes 

ikke på sagen.  

 

Det er uafklaret, om dette 

skal understøttes. Det skal 

undersøges, hvorvidt 

arbejdet kan løses ved brug 

af øvrige kommunale 

systemer. Hvis ikke opgaven 

kan understøttes af anden 

vej, vil det skulle udvikles til 

basisløsningen evt. som en 

ændring.  

do. do. 

Modtag besked om tildeling Medarbejderen udarbejder brev 

og sender besked til borgeren 

om tildelingen af 

institutionsplads.   

Ikke understøttet i systemet. 

do. do. do.  

 

 

Aktivitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK videreudvikling 

Registrer opholdstype og 

længde 

Medarbejder registrerer 

opholdet i systemet, med 

relevante data om institutionen 

samt angivelse af type (f.eks. 

plejehjem) og opholdets 

længde. 

 do. do. Der skal kigges på 

dataudveksling i forbindelse 

med flytning til institution i 

anden kommune. I de tilfælde, 

‘forsvinder’ borgeren i 

fraflytningskommunen, men 

det fremgår ikke hos 

tilflytningskommunen, hvis der 

er sket indflytning på en 

institution. 

Træf beslutning om stop af 

tillægsydelser 

Medarbejder vurderer ud fra 

opholdets type, om eventuelle 

ydelser eller tillæg skal 

Afgørelse kan tillige gemmes 

på sager, som indeholder 

tillægsydelser i systemet.  

do. do. 
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stoppes, samt træffer afgørelse 

herom. Afgørelse udarbejdes 

og registreres i kommunens 

ESDH-system. 

 

Stop øvrige ydelser (f.eks. 

handicapkompenserende 

ydelser) 

Medarbejder stopper evt. 

øvrige ydelser ved at indsætte 

ophørsdato på ydelserne i 

systemet. 

do. do. do. 

Send besked om stop af 

bistands-/plejetillæg 

Medarbejderen sender besked 

til borgeren og UDK om stop af 

bistands-/plejetillæg. 

 

Ingen understøttelse i 

systemet.  

do. Besked kan sendes fra 

systemet.  

do. 

Send besked om 

institutionsophold  

UDK skal modtage besked om 

institutionsophold til brug for 

fastsættelse af samlivsstatus til 

beregning af pension, stop og 

beregning af varmetillæg, samt 

samlivsskifte i forbindelse med 

institutionsophold. Systemet 

sender besked til UDK om 

dette. 

 

do. do. do. 
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4. Finansiering af ydelser 

 

4.1 Fælleskommunal Afregning (FAF) - Kommunal medfinansiering 
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Anvis træk fra 

bopælskommune 

KMD KMF afsender via 

KMD Udbetaling en 

transaktionsanmodning 

via bogføringscentral til 

bankoverførsel fra 

kommunerne til UDK. 

 

Kommunen sikrer, at der 

er penge på OBS-

kontoen. 

Opgaven overgår til UDK. 

 

Kommunen sikrer fortsat, at 

der er penge på OBS-

kontoen. 

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. 

Send kontering af 

kommunal 

medfinansiering i 

bopælskommunen 

KMD KMF bogfører 

pengestrømmen som 

sumpostering for 

kommunerne via G69-fil 

til kommunernes 

respektive 

økonomisystemer. 

Kommunen opsætter i 

KMD KMF, hvilke konti 

der påvirkes. 

 

Opgaven overgår til UDK. 

 

Posteringer på CPR-niveau 

sker via ØIR integration.  

Kommunen opsætter i 

deres økonomisystem, 

hvilke konti der påvirkes. 

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. 

Modtager oplysninger om 

medfinansiering 

Systemet sender 

oplysninger internt til 

KMD KMF om, hvilke 

pensionsudbetalinger, 

som skal afregnes. 

Systemet modtager 

oplysninger fra UDK om 

kommunal medfinansiering, 

validerer format og kvitterer 

til UDK. 

 

do. do. 

Validering KMD KMF afregner det, 

der modtages. 

Systemet validerer på 

fagligt grundlag og 

opsættes opgaver til 

opfølgning på fejl. 

do. do. 

Fastsæt 

finansieringskommune 

KMD MAF fastsætter 

finansieringskommune 

på baggrund af bevilling, 

UDK indberetter på 

bevillingskommune.  

 

do. Evt. afregning for 

andre domæner end 

pension og boligstøtte. 
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(MAF – Mellemkomunal 

Afregning) 

flytning og 

institutionsophold. 

Systemet fastsætter 

automatisk 

finansieringskommune på 

baggrund af 

bevillingkommune, flytning 

og indberettede 

institutionsophold og 

opretter evt. ny MAF-sag. 

 

Send oplysninger om 

finansieringskommune til 

YR (Ydelsesrefusion) 

Finansieringskommune 

for FØP’ere tilkendt efter 

1.7.2014 sendes til YR 

(Yydelsesrefusion). 

 

do. do. do. 

Anvis overførsel af 

mellemkommunal 

afregning (MAF) 

Systemet (KMD MAF) 

effektuerer månedens 

MAF mellem 

kommunerne. 

Systemet rekvirerer 

mellemkommunal afregning 

vha. ØIR NEM-konto 

integration. 

do. do. 

Send kontering af 

mellemkommunal 

afregning 

Systemet bogfører 

pengestrømmen for 

kommunerne via G69-fil 

til kommunernes 

respektive 

økonomisystemer. 

Systemet rekvirerer MAF 

bogføring vha. ØIR 

integration til kommunernes 

økonomisystemer. 

do. do. 

     

Relateret funktionalitet:     

Rapportering     

Rapportering af KMF 

Førtidspension (før 

1.7.2014)  

Det er ikke afklaret, 

hvorvidt 

medfinansieringsdata på 

sum, ydelses og 

personniveau stilles til 

rådighed som rapporter 

fra KOMBIT, UDK eller 

KMD – eller om det kan 

udsøges via KMD KMF. 

Det er ikke afklaret, hvorvidt 

medfinansieringsdata på 

sum, ydelses og 

personniveau stilles til 

rådighed som rapporter fra 

KOMBIT eller UDK.  

Systemet udstiller 

dataudtræk på CPR-niveau 

for de beløb, der er overført 

do. 

 

Data også tilgængelige i 

datadump. 

 

Systemet udstiller 

rapporteringsmulighed 

for de beløb, der er 

overført mellem 

kommunerne og UDK 

(før 1.7.2014), samt de 

beløb for pensionister 

efter 1.7.2014, som er 

afregnet i YR. 
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Data skal dog gøres 

tilgængelige. 

 

mellem kommunerne og 

UDK for  

Førtidspension (før 

1.7.2014). Kan udtrækkes 

og viderebearbejdes 

udenfor systemet. 

 

 

 

Eller data fra systemet 

overgår til samme 

værktøj, som data fra 

YR. 

Rapportering af MAF 

Førtidspension (før 

1.7.2014) 

Systemet stiller 

udsøgning til rådighed af 

de beløb, der er overført 

mellem kommunerne. 

Udsøgningskriterier er 

refusionsprocent, 

pensionstype, 

personnummer, 

betalingskommune. 

Udsøgningen vises som 

sum eller på 

personnummerniveau. 

Systemet udstiller udtræk 

på CPR-niveau for de 

beløb, der er overført 

mellem kommunerne. 

Data også tilgængelige i 

datadump. 

 

Se ovenfor. 

Rapportering af MAF 

Førtidspension (efter 

1.7.2014) Afregnes i 

Ydelsesrefusion. 

 

Systemet udstiller de 

borgere, som er berørt af 

MAF, men uden beløb. 

Systemet udstiller de 

borgere, som er berørt af 

MAF, men uden beløb. 

do. Se ovenfor. 

Boligstøtte     

Boligstøtte - Kommunal 

medfinansiering 

UDK BO foretager 

afregning af 

medfinansiering for 

Boligstøtte vha 

OBS/SKB 

kontosystemet. 

 

do. do. do. 
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Boligstøtte  - 

Mellemkommunal 

afregning 

Kommunerne 

indrapportererer manuelt 

finaniseringskommune til 

UDK BO, der afregner 

direkte fra denne 

finansieringskommune. 

Systemet modtager 

oplysninger om 

medfinansiering og 

foretager mellemkommunal 

afregning 

do. do. 

Boligstøtte – 

Rapportering 

UDK udstiller rapporter til 

kommunerne om hvilke 

borgere en kommune 

medfinansierer 

Boligstøtte for. 

UDK udstiller rapporter til 

kommunerne om hvilke 

borgere en kommune 

medfinansierer Boligstøtte 

for. 

 

Systemet udstiller rapporter 

til bopælskommunerne om 

hvilke borgere de 

medfinansierer Boligstøtte 

for. 

 

Systemet udstiller 

rapporteringsmulighed på 

CPR-nivevau for de beløb, 

der er overført mellem 

kommunerne ved 

mellemkommunal 

afregning. 

 

do. do. 
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4.2 Opsætning af mellemkommunal afregning 
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Samkørsel af sager og 

betalingslister 

Kommunerne kan tilkøbe 

udtræk fra KMD KMF 

over, hvilke borgere de 

medfinansierer. 

 

Kommuneren kan 

foretage udtræk fra KMD 

MAF i opsætningsdelen 

inklusiv liste over FØP 

efter 1.7.2014. 

 

Det er ikke afklaret, 

hvorvidt 

medfinansieringsdata på 

sum, ydelses og 

personniveau stilles til 

rådighed som rapporter 

fra KOMBIT, UDK eller 

KMD – eller om det kan 

udsøges via KMD KMF. 

Data skal dog gøres 

tilgængelige. 

 

Sager kan udtrækkes fra 

KMD Sag eller i CPR på 

adresser. 

Det er ikke afklaret, 

hvorvidt 

medfinansieringsdata 

på sum, ydelses og 

personniveau stilles til 

rådighed som 

rapporter fra KOMBIT 

eller UDK. Data skal 

dog gøres 

tilgængelige. 

 

Dataudtræk i systemet 

skal kunne vise data 

fra både MAF (mellem 

kommunal afregning) 

og KMF (kommunal 

medfinanciering) på 

CPR niveau inklusiv 

adresseoplysninger. 

 

Systemet udstiller 

udtræk af, hvilke 

sager der er oprettet i 

kommunen. 

do. 

 

 

do. 

 

Systemet udstiller 

rapporteringsmulighed 

for de beløb, der er 

overført mellem 

kommunerne og UDK 

(før 1.7.2014), samt de 

beløb for pensionister 

efter 1.7.2014, som er 

afregnet i YR 

(Ydelsesrefusion).  

 

Eller alle data føres over 

i samme værktøj, som 

YR data. 

 

Kontrol af borgers adresse Kommunerne kan slå 

borgers bopæl op i 

systemet. 

 

Ved kendskab til 

kommunens institutioner 

eller opslag på 

internettet kan det 

undersøges, om der er 

do. Taskforce: 

Kommunerne kan i 

systemet vedligeholde 

et institutionsregister, 

som kan opsamle 

adresser på 

institutioner, 

efterhånden som 

Systemet udstiller en 

snitflade, der kan 

integrere 

institutionsregisteret 

med andre registre med 

institutionsoplysninger. 
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tale om en institution, 

hvortil en anden 

kommunen kunne have 

anvist. 

kommunerne vælger at 

registrere dem.  

 

Kommunen adviseres 

om nye pensionister på 

disse adresser. 

Opsæt fremtidige opkrævninger 

af MAF 

Bopælskommunen kan 

opsætte 

institutionsophold, der 

sikrer, at den rette 

kommune finansierer 

pensionen. 

Kommunen kan bede 

UDK om at ændre 

bevillingskommune eller 

at fastsætte et 

kommunalt tilhør, hvis 

bopæl er sat som 

ukendt. 

do. do. do. 

Send anmodning om 

betalingstilsagn til 

finansieringskommunen 

Kommunen kan bede 

finansieringskommunen 

om skriftligt at vedkende 

sig betalingsansvaret. 

Tilsagnet lægges på 

MAF sagen. Dette er 

ikke understøttet i 

systemet. 

do. do. Godkendelsesprocedure 

for overdragelse af 

finansieringsansvar. 

Besked til 

finansieringskommune 

Besked til 

finansieringskommune 

ved ændring kan sendes 

manuelt. 

do. do. Se ovenfor. 

Vurder behov for yderligere 

opdateringer 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. Der dannes en opgave, 

hvis kommunale forhold 

i CPR adskiller sig fra 
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finansieringskommune i 

systemet. 

Foretag evt. opkrævning for 

periode frem til næste 

opkrævning 

Manuelt via kommunens 

økonomisystem. 

do. do. Dan faktura for angiven 

periode til 

mellemkommunal 

afregning. 

Registrer borger i 

afregningssystem 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. do. 

Registrer kommunale forhold i 

CPR 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. Automatisk opdatering 

af CPR. 
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5. Administration og træk i pension 

5.1 Administration – opsætning 
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Opret Sag  Der oprettes som 

udgangspunkt ikke en 

særskilt 

administrationssag, da 

den eksisterende 

samlede pensionssag 

anvendes. Hvis særskilt 

sag oprettes, sker dette 

typisk i kommunens 

ESDH-system.   

Særskilt 

administrationssag 

oprettes i systemet.  

do. do. 

Dan overblik over borgerens 

økonomi 

Medarbejderen danner 

sig et overblik over 

borgerens økonomi på 

baggrund af 

registreringer i SKAT, 

oplysninger fra 

borgeren, oplysninger i 

systemet, samt fra andre 

kilder .  

do. do. do. 

Træf afgørelse Brev skrives manuelt 

udenfor systemet og 

journaliseres i 

kommunens ESDH-

system.  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

Brev skrives manuelt og 

journaliseres på sagen i 

systemet. . 

 

Evt. vil  

administrationsafdelingen 

have læseadgang til 

sagen i systemet. 

 

do. Brev skrives i systemet. 

Giv besked om administration Brev afsendes til borger 

via almindeligt brev eller 

digital post.  

 

Brev afsendes til borger 

via almindeligt brev eller 

digital post.  

 

 

 Brev afsendes fra 

systemet og 

journaliseres 

automatisk.  
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Ingen understøttelse i 

systemet. 

Brev afsendes til borger 

via almindeligt brev eller 

digital post.  

 

Indgå frivillig aftale om at sætte 

pension under administration 

Administrationsaftale 

udarbejdes og 

underskrives af borger. 

Aftalen journaliseres i 

KMD Sag eller ESDH-

system.  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

Administrationsaftale 

udarbejdes og 

underskrives af borger. 

 

Aftalen journaliseres på 

sagen i systemet. 

do. do. 

Opret specifik konto Hvis kommunen 

benytter specifik konto 

(hver 

administrationsaftale har 

hver sin bankkonto) 

oprettes en sådan af 

banken.  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do.  

 

do.  

 

Specifikkonto oprettes 

automatisk via 

bankernes API.   

 

Iværksæt oprettelse i 

administrationsmodul 

Medarbejder opretter 

administrationssagen i 

KMD Aktiv/KY. 

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. 

 

do. Systemet sender en 

besked til KY, som 

opretter sagen, og 

overfører de 

nødvendige 

oplysninger. 

Iværksæt administration af 

pension 

Der udfyldes og 

afsendes en PDF-

blanket til UDK, som 

iværksætter 

administrationen.  

 

do. do. Blanketten udarbejdes i 

systemet og sendes 

automatisk til UDK.  
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Ingen understøttelse i 

systemet. 

 

Modtag bekræftelse UDKs oprettelse 

afstedkommer en 

hændelse på snitfladen 

SF1411_D, som 

afstedkommer advis.  

Der oprettes en 

hændelse i systemet, når 

der modtages besked fra 

UDK via SF1411A+D, 

ligesom dette vises på 

personoverblikket.   

do. Der oprettes opgave på 

administrationssager, 

hvor der ikke er 

modtaget besked om 

oprettet administration 

fra UDK indenfor en 

rimelig frist. 
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Afsend besked om at stoppe 

administration.  

Medarbejder sender 

besked til borger om 

stop af administrationen.  

do. 

 

do. do. 
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Beskeden journaliseres 

på sagen (typisk i KMD 

Sag eller ESDH-system). 

Beskeden 

journaliseres på 

sagen i systemet. 

Giv besked om at stoppe 

administration 

 

Medarbejder udfylder og 

sender en PDF blanket 

til UDK, som afslutter 

administrationen.  

 

Medarbejder sikrer, at 

sagen stoppes i KMD 

Aktiv (enten selv eller via 

besked til anden 

medarbejder). 

do. do. do. 
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Afgør opkrævningsprocedure Medarbejder tager 

stilling til et 

tilgodehavende hos 

borgeren. 

Tilgodehavendet kan 

være udløst af en række 

forskellige faktorer, men 

baserer sig altid på en 

allerede eksisterende 

sag (personligt tillæg 

mod tilbagebetaling, 

aftale om serviceydelser 

eller for meget udbetalt 

på anden sag).  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. Dog vil 

fordringen ofte opstå 

med udgangspunkt i en 

oplysning i systemet.  

do. do. do. 

Afskriv tilgodehavende Hvis medarbejderen 

vurderer, at borgeren er 

ude af stand til at betale 

tilgodehavendet, 

afskrives dette, og der 

sendes manuelt brev til 

borgeren. 

 

Afskrivningen 

journaliseres på sagen.  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. do. 

Modtag trækanmodning fra 

serviceleverandør 

Eksternt system kan 

indsende 

do. Eksternt system kan 

indsende 

do. 
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trækanmodninger via 

systemsnitflade (t/f 

snitflade). 

trækanmodninger via 

moderniseret 

systemsnitflade (t/f 

snitflade). 

Send manuel faktura Medarbejder sender 

manuel faktura til 

borgeren og opsætter en 

manuel opgave/advis for 

at sikre opfølgning. 

do. do. do. 

Opret i debitor Medarbejder opretter 

opkrævning i 

kommunens 

debitorsystem.  

 

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. do. 

Opret træk i kommunal ydelse Medarbejder opretter 

træk i systemet med 

angivelse af, at det skal 

trækkes i de kommunale 

ydelser. 

do. do. do. 

Opret træk i pension Medarbejder opretter 

træk i systemet med 

angivelse af, at det skal 

trækkes i pensionen 

(hos UDK). 

do. do. do. 

Afsend trækanmodning til UDK Systemet afsender 

trækanmodning 

(SF6110) til UDK, som 

kvitterer for modtagelse.  

do. do. do. 

Rekvirer status på debitorsag Medarbejder checker 

debitorsystem for 

oprettede debitorsager.  

   

Opgør træk i kommunal ydelse Medarbejder trækker 

rapport over træk i 

do. do. do. 
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kommunal ydelser fra 

systemet. 

Modtag trækspecifikation Systemet modtager 

specifikation over 

resultatet af månedens 

trækanmodninger fra 

UDK og foretager 

bogføring af disse.  

do. do. do. 

Gennemgå trækresultat Medarbejder gennemgår 

trækresultatet fra både 

de kommunale ydelser 

og UDKs træk, samt 

udestående 

tilgodehavender i  

debitor.   

 

Uindfriede 

tilgodehavender går 

tilbage til fornyet 

behandling.  

do. do. do. 

Registrer modtagelse af 

tilgodehavende 

Medarbejder 

journaliserer på sagen at 

tilgodehavendet er 

indfriet.  

do. do. do. 

 


