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1. Versionshistorik 

 

 

 

 

 

2. Indledning 

Formål med dette dokument er at give et overblik over scope for det kommende it-

system, som skal udvikles under projekt ”Social Pension Kommune”.  

 

Der er altså beskrevet, hvilke elementer systemet forventes at skulle indeholde.  

 

Derudover beskrives, hvornår de enkelte elementer forventes at skulle udvikles.  

 

Dokumentet er et internt arbejdsdokument hos KOMBIT, men derudover også et 

dokument som er beregnet på at kommunikere KOMBITs forventninger til udviklingen til 

eksterne parter (kommuner, KL, kommunestyregruppe og leverandører).  

 

3. Baggrund  

Der er en svær balancegang mellem, hvor meget et it-system skal kunne, og hvor lang 

tid man vil bruge på at udvikle det. I forbindelse med projekt Social Pension Kommune 

har kommunerne en betydelig økonomisk interesse i at få lukket KMD Social Pension.  

Det er derfor besluttet, at udviklingen og idriftsættelsen af det nye system skal ske så 

hurtigt som muligt – under hensyntagen til, at kommunerne skal kunne løse deres 

opgaver på forsvarlig vis. Den primære målsætning er således, at kommunerne kan 

realisere besparelser ved nedlukning af deres nuværende system KMD Social Pension, 

samt ved nedlukningen af KMDs forudsætningssystemer (KMD SAG, KMD P-data, 

KMD KSP/LOS og KMD Indkomst).  

Konsekvensen af dette vil naturligvis være et system, som er en ’basisløsning’, hvorved 

denne kun indeholder det absolut nødvendige i første version. Derfor er det også 

besluttet, at der skal gennemføres et accelereret videreudviklingsforløb, når systemet 

er sat i fuld drift i landets kommuner.  

Tankegangen kan illustreres således:  

Version Dato Bidragsydere Ændringer 

0.8 28-01 MRY, OPJ, HRJ, 

NIGT 

Baseline af version 0.8 klar til frigivelse til 

kommunale arbejdsgrupper, kommunal 

styregruppe og KL.  

0.9 31-01 HRJ Opdateret oversigtstegning for 

basisløsning 

1.0 20-02 MRY Opdateret på baggrund af input fra 

deltagere i kommunale arbejdsgrupper.  
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Figur 1 - model som viser IT-understøttelse over tid set i forhold til omfang af funktionalitet.  

Kommunerne benytter i dag KMD Social Pension, som har en vis mængde funktionalitet 
indbygget, herefter skifter kommunerne til Social Pension Interim, som kan mindre end KMD 
Social Pension osv. 
 

Kommunerne benytter i dag systemet ”KMD Social Pension”, hvor kommunerne og 

Udbetaling Danmark arbejder i samme it-system.  

Når Udbetaling Danmark idriftsætter deres nye pensionssystem, vil kommunerne 

tilsvarende skulle ibrugtage en ombygget version af KMD Social Pension, -Social 

Pension Interim. Dette sker for at kunne håndtere opsplitningen af data mellem 

kommunerne og Udbetaling Danmark. Ombygningen sker i et samarbejde mellem 

KOMBIT og KMD. Social Pension Interim er et midlertidigt system, som skal køre, indtil 

Udbetaling Danmarks nye pensionssystem er stabiliseret, og det nye kommunale 

system er klar. Ved overgangen til det midlertidige system vil kommunerne og 

Udbetaling Danmark opleve, at visse arbejdsgange afdigitaliseres, og visse opgaver 

bliver mere besværlige.  

Når basisløsningen idriftsættes, vil de økonomiske besparelser blive realiseret, da en 

række omkostninger til KMD bortfalder. For at sikre realiseringen af disse vil det nye 

kommunale system i fase 1 være en ”basisløsning”. Den skal sikre, at kommunerne kan 

løse deres opgaver på forsvarlig vis. Som hovedregel skal man kunne løse de samme 

opgaver i basisløsningen som i Social Pension Interim, dog ikke nødvendigvis på 

samme måde.  

Når basisløsningen er realiseret og udrullet i kommunerne, skal denne derefter i fase 2 

videreudvikles til et fuldt moderne og effektivt system – det som kaldes fuld løsning. 

Dette vil ske i et intenst videreudviklingsforløb henover en længere periode, hvor der 

skal allokeres betydelige ressourcer til opgaven. Det forventes, at der vil komme mange 

løbende små opdateringer af systemet i denne periode.   

Den fulde løsning er ikke kravspecificeret i udbuddet af basisløsningen, men kontrakten 

vil indeholde rammer for udviklingen af fase 2 i en model, hvor kommunerne, 

leverandør og KOMBIT i fællesskab kvalificerer, prioriterer og driver udviklingen med 

udgangspunkt i erfaringerne med basisløsningen.  

På et passende tidspunkt vil projektet overgå til mere ’normal’ videreudvikling, hvor 

man tilpasser projektets bemanding og ressourcer til et normalt leje, og 

videreudviklingen af systemet sker i en takt, som er mere normal.   
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Den endelige tidsmæssige fordeling af perioderne kendes ikke på nuværende 

tidspunkt, men KOMBIT vil søge at forkorte perioden på Social Pension interim så 

meget som muligt, ligesom at KOMBIT vil søge at gå fra ren basisløsning til fuld løsning 

så hurtigt som muligt.  

4. Om læsning af dokumentet 

Dette dokument beskriver forventningerne til, hvad der skal realiseres i basisløsningen, 

fuld løsning og videreudvikling. Dette er angivet henholdsvis med udgangspunkt i 

processer, der skal understøttes (Se afsnit 5: Proces-scope), samt med udgangspunkt i 

mere tekniske og tværgående egenskaber af systemet (se afsnit 6: Teknisk og 

tværgående scope).  

For hver af disse er scope søgt beskrevet i følgende dimensioner med udgangspunkt i 

opdelingen i afsnit 2.  

- Social Pension Interim: Den første kolonne beskriver forventningen til 

systemunderstøttelsesniveauet i Social Pension Interim.  

- SPK basisløsning: Det systemmæssige scope forventet ved implementering og 

udrulning af systemet (basisløsning). 

- SPK fuld løsning: Det systemmæssige scope som forventes at skulle realiseres 

ved afslutning af forløbet med at realisere fuld løsning.   

- SPK videreudvikling: Visioner og idekatalog i forhold til videreudvikling af 

løsningen.  

Vær venligst opmærksom på følgende i læsning af dokumentet:  

- Der er meget stor forskel på kommunernes måde at varetage opgaverne på. 

Der må derfor forventes uoverensstemmelser mellem det beskrevne og praksis 

i de enkelte kommuner.  

- Det er tale om en overordnet beskrivelse af scope, som derfor ikke indeholder 

særlig mange detaljer og nuancer. Det er gjort for at holde en vis grad af 

læsevenlighed.  

- Dokumentet er et øjebliksbillede af intentionerne pr. 21. februar 2019. Der 

arbejdes løbende videre med disse forventninger, som justeres på baggrund af 

videre analyse, samt dialog med projektets kommunale arbejdsgrupper, 

projektets kommunestyregruppe, øvrige kommuner, KL, Udbetaling Danmark 

med flere. 

- Dokumentet opdateres og frigives ikke løbende i forbindelse med arbejdet, da 

det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats. Der vil dog på passende 

tidspunkter blive frigivet opdateringer, når det skønnes hensigtsmæssigt.  
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5. Overordnet beskrivelse af systemet 

Systemet skal være webbaseret og benytte sig af den fælleskommunale 
rammearkitektur. Det skal i sin grundform understøtte det samme funktionelle scope 
som Social Pension Interim dvs. understøtte de kommunale opgaver på 
pensionsområdet.   

Systemet ønskes udviklet på en moderne cloud ready arkitektur – modulært og 
skalerbart, hvor det løbende vil være muligt at vedligeholde og opdatere dele af 
systemet på en hensigtsmæssig måde.    

Systemet skal være en ensartet løsning for samtlige 98 kommuner, og skal kunne 
håndtere både de enkelte kommuners opgaver, men også visse mellemkommunale 
opgaver, som mellemkommunal afregning og håndtering af flytning af sager mellem 
kommuner. 

Systemet baserer sig på et enkeltsagsprincip, hvilket adskiller sig fra kommunernes 
tidligere system, som var baseret på et samlesagsprincip.   

Udgangspunktet i enkeltsagsprincippet er, at der oprettes en sag pr. afgørelse, 
beslutning eller administrative proces.  

Systemet forventes at skulle håndtere samme typer sager som kommunernes 
nuværende system.   

6. Proces-scope  

Løsningen skal understøtte følgende processer:  

o Råd og Vejledning 

o Tilkend og vedligehold førtidspension 

o  Ansøgning om helbredstillægsprocent 

o Almindeligt helbredstillæg  

o Udvidet helbredstillæg 

o Bevilg udvidet helbredstillæg 

o Effektuer bevilling af udvidet helbredstillæg 

o Fakturering - udvidet helbredstillæg 

o Personlig tillæg 

o Brøkpension – Vurdering af berettigelse til supplement 

o Brøkpension – Revurdeing af supplement 

o Huslejebetaling under fængsling - administration 

o Tilkendelse af plads på kommunalt plejehjem 

o Tilkendelse af plads på institution – privat/kommunal 

o Borger flytter på institution 

o Fælleskommunal Afregning (FAF) – Kommunal Medfinansiering 
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o Rapportering 

o Boligstøtte 

o Opsætning af mellemkommnal afregning  

o Administration af pension - opsætning 

o Administration af pension – afslutning 

o Opkrævning 

 

Disse er yderligere beskrevet i bilag 1. 

 

7. Teknisk og tværgående scope 

Systemet skal desuden understøtte funktionaliteter, som ikke er direkte afledt af 

processer – eller som er tværgående - indenfor følgende områder: 

o Orverordnede arkitekturmæssige betragtninger 

o Systemadministration, sikkerhed og opsætning 

o Stamdata fra eksterne kilder 

o Print og kommunikation 

o Dokumenthåndtering, journalisering og sagsoverblik 

o Rapportering, udtræk og indberetning 

o Selvbetjeningsløsninger 

o Indrapportering af tillæg/fradrag 

o Udbetalinger, bogføring med videre 

  

De enkelte funktionaliteter og scope fremgår af bilag 2. 
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8. Snitflader 

Systemet skal på baggrund af proces-scope og teknisk-scope understøtte følgende 

snitflader i basisløsningen:  

 

 

9. Har du feedback? 

Hvis man som kommune, leverandør eller anden aktør har input eller feedback til 

KOMBIT omkring dette dokument – så modtager vi gerne dette pr. mail på 

socialpension@kombit.dk.  

Vi læser alt det feedback, vi modtager, men vi har af ressourcemæssige årsager ikke 

altid mulighed for at udarbejde detaljerede svar. Tilsvarende har vi heller ikke altid 

mulighed for at besvare detaljerede spørgsmål om de enkelte elementer. Med de 

forbehold – så hører vi meget gerne fra dig.  

Bemærk endeligt, at projektet har tilknyttet en kommunal styregruppe, samt to 

kommunale arbejdsgrupper, som repræsenterer kommunerne som helhed i forhold til 

projektet. Disse kan du se på www.kombit.dk/socialpension. Det er som udgangspunkt i 

de kredse, at KOMBIT modtager input til prioriteringsarbejdet.  

 

mailto:socialpension@kombit.dk
http://www.kombit.dk/socialpension

