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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 forventningerne til det tekniske og tværgående scope for den fremtidige systemudvikling på det kommunale 

pensionsområde. 

Dokumentet er opbygget således, at der er en række afsnit med specifikke temaer, og nedenunder er der en beskrivelse af centrale elementer, som 

KOMBIT har fundet væsentligt at beskrive, hvordan det understøttes på forskellige stadier jf. beskrivelserne i hoveddokumentet.  

Bemærk venligst:  

- Dokumentet vil være svært at læse uden et forudgående kendskab til kommunal IT-understøttelse, kommunale fagsystemer og den 
kommunale IT-infrastruktur i almindelighed.  

- 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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-  

1.1 SPK basisløsning - integrationsoverblik  

I det nedenstående er angivet de snitflader, som forventes i SPK basisløsning. 
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Figur 1 SPK basisløsning 

I det nedenstående er angivet de snitflader, som forventes i SPK fuld løsning. 

 

 
Figur 2 SPK fuld løsning 
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1.2 Overordnede arkitekturmæssige betragtninger 

Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Brugergrænseflade Løsningen er opbygget som 

en klassisk windows 

brugergrænseflade med 

træstruktur-menu og en 

mængde skærmbilleder.  

 

Der er ingen mulighed for 

individuel opsætning af 

brugergrænsefladen. 

 

Hvad man kan se i 

brugergrænsefladen er styret 

af, hvilken rolleprofil man har, 

og hvilke rettigheder der hører 

til denne.  

 

Løsningen er opbygget 

som en webapplikation, 

der er modulopbygget. 

 

Der er ingen mulighed 

for individuel opsætning 

af brugergrænsefladen. 

 

Hvad man kan se i 

brugergrænsefladen er 

styret af, hvilken 

rolleprofil man har, og 

hvilke rettigheder der 

hører til denne. 

do. Der skal være 

mulighed for en 

grad af individuel 

opsætning (f.eks. 

på kommune-, 

rolleprofil- eller 

brugerniveau). 

Søgning Det er muligt at søge på 

journalnoter, borger med 

videre i KMD Sag.  

 

Det er muligt at fremsøge 

borger i systemet.  

Det er muligt at 

fremsøge borger og 

lister af borgere i 

systemet baseret på 

simple søgeparametre 

(CPR, navn, adresse 

m.v.).  

 

Denne generelle 

funktionalitet kan evt. 

suppleres på baggrund 

do. Udvidede 

søgemuligheder 

med mulighed for 

at søge dybt på 

dokumenter og 

journalnoter med 

videre. 
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Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

af specifikke parametre 

klarlagt i de enkelte 

processer/usecases. 

Seunder punktet “Lister”.  

Prædefinerede lister Der er mange prædefinerede 

lister i opsætningsdelen. 

Der vil være 

prædefinerede lister i 

systemet baseret på 

konkrete use-cases.  

Det skal være muligt at 

udtrække lister til 

regneark.    

 

Det skal være muligt for 

kommunen at definere 

og opsætte egne 

“prædefinerede” lister. 

 

 

1.3 Systemadministration, sikkerhed og opsætning 

Funktionalitet Social Pension Interim SPK basis SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Sikkerhed – 

autentificering og 

brugerstyring 

 

Kommunerne benytter KSP-

CICS til autentificering og 

brugersstyring 

 

Funktionalitet og 

skærmbilleder i systemet kan 

afgrænses til specifikke 

rolleprofiler. 

Kommunerne benytter 

STS sikkerhed og det 

“nye standardsetup” for 

kommunerne. Hvilket 

inkluderer tokens og 

certifikater, samt 

understøtter single sign 

on. 

 

do. do. 
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Funktionalitet Social Pension Interim SPK basis SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Benytter snitfladerne 

SF1511, SF1512, 

SF1514, SF1515 

 

Funktionalitet og 

skærmbilleder i systemet 

skal kunne afgrænses til 

specifikke 

jobfunktionsroller 

(rolleprofiler).  

Organisation 

 

 

Kommunerne opsætter og 

vedligeholder oplysninger om 

organisation i KMD LOS 

Kommunerne opsætter 

og vedligeholder 

oplysninger om 

organisation i STS 

Organsisation og det 

“nye standardsetup” for 

kommunerne. 

Benytter snitfladen 

SF1500. 

do. 

 

 

do. 

Logning Der logges lokalt i systemet. do.  

 

Overordnet er logning 

delt i logningstyperne 

systemlog,  

revisionslog, 

verifikationslog,  

driftslog samt 

transaktionslog.  

 

 Systemet skal 

understøtte central 

logning via 

Serviceplatformen. 

 

Systemet skal 

understøtte 

Integration til 

logning via 

Serviceplatformens 
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Funktionalitet Social Pension Interim SPK basis SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Bemærk desuden 

hændelseslog.  

 

Hvis kommunen skal 

benytte logs, skal de 

rekvireres direkte hos 

leverandøren, da de ikke 

vil være tilgængelige via 

en brugergrænseflade.   

sFTP server. 

Formålet med 

snitfladen er at 

kunne 

sammenholde 

logfiler på tværs af 

systemer. Dette er 

med udgangspunkt 

i, at de 

fælleskommunale 

it-systemer er 

underlagt ens krav 

til logning, der 

således skal foregå 

centralt.  

 

 

Hændelseslog 

 

 

 

Alle hændelser (manuelle og 

systemmæssige) logges i en 

intern log, som ikke er 

tilgængeligt eksternt.  

Alle hændelser 

(manuelle og 

systemmæssige) skal 

logges i en 

standardiseret form, som 

vil gøre det velegnet at 

udstille disse til robotter 

o.l. via et API.  

do. Eventloggen skal 

gøres tilgængelig 

via et API, hvor det 

er muligt at sætte 

robotter o.l. op til at 

reagere på 

specifikke events.  

Historik Der er historik på ændringer 

og hændelser på sagen, som 

er synlige for brugerne. 

Der er historik på 

ændringer og hændelser 

på sagen, som er synlige 
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Funktionalitet Social Pension Interim SPK basis SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

(Manuelle og 

systemmæssige). 

for brugerne. (Manuelle 

og systemmæssige). 

Klassifikation Leverandøren sætter 

klassifikationer op i 

systemadministrationen for 

systemet. 

Ny leverandør skal 

manuelt indlæse og 

vedligeholde 

klassifikationer eller 

benytte STS 

Klassifikation og det nye 

standardsetup for 

kommunerne.  

.  

Ny leverandør skal 

bruge STS 

Klassifikation (SF1510) 

og det nye 

standardsetup for 

kommunerne, hvis det 

ikke er leveret i 

basisløsningen.  

 

do. 

Opsætning af parametre, 

regler, frister med videre 

Hovedparten af alle 

parametre, regler, frister med 

videre opsættes af 

leverandøren.  

 

Det er muligt for den enkelte 

kommunes administrator at 

opsætte få parametre i 

systemadministrationen, f.eks. 

brevhovedoplysninger til breve 

og individuel tekst til tekstfelter 

i standardbreve. 

 

 

do.  

 

Der opereres ud fra et 

‘one size fits all’ princip, 

dog minimum med de 

tilpasingsmuligheder, 

som der er i dag for 

breve.  

 

NB: Regler, frister m.v. 

skal som hovedregel 

være parameterstyret og 

ikke hardcodet af 

leverandøren.  

 

 Det skal være 

muligt for den 

enkelte kommune 

at opsætte 

individuelle frister 

m.v. på en række 

områder, som 

identificeres på et 

senere tidspunkt.  

Datahistorik med 

sporbarhed 

Data har sporbarhed. Systemet skal 

understøtte, at der 

registreres ændringer på 
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Funktionalitet Social Pension Interim SPK basis SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

de enkelte data i  

datamodellen, så det 

fremgår, af hvem og 

hvornår ændringen er 

foretaget. 

 

 

1.4 Stamdata fra eksterne kilder 

Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

CPR opslag Løsningen bruger KMD P-

data.  

 

 

Løsningen bruger CPR 

opslag via 

Serviceplatformen. Der 

benyttes online opslag til 

‘liveopslag’ og ‘fulde 

udtræk’ til kørsler.  

Benytter snitfladen 

SF1520. 

  

CVR opslag Understøttes ikke i systemet.  

 

 

do. do. do. 

Modtag stamoplysninger 

om pensionist fra UDK 

Modtages via SF1411A+D 

(version 3.x). 

Modtages via samme 

version af snitfladerne 

som Social Pension 

Interim anvendte.  

Benytter snitfladerne 

SF1411_A 

Snitfladen og/eller 

logikken i systemet skal 

modificeres til at 

understøtte ny 

datastrøm, hvor 

kommunerne også selv 

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

videreudvikling 

SF1411_D indtaster 

stamoplysninger om 

pensionist som tidligere 

kom via UDK PE.  

 

Vis UDK 

pensionsydelser i 

ydelsesindekset.  

 

Data i STS Ydelsesindekset 

vises ved onlineopslag via 

SF2860. 

do. do. do. 

Modtag besked om visse 

ændringer i UDK ydelser 

i STS Ydelsesindekset 

(eks. brøkpension, så 

kommunen kan justere 

supplement til 

brøkpension). 

Understøttes ikke i systemet. 

Manuel justering af 

sagsbehandler.  

Understøttes ikke i 

systemet. Manuel 

justering af 

sagsbehandler. 

 Løsningen skal 

kunne modtage og 

generere adviser 

på baggrund af 

beskeder genereret 

fra STS 

Ydelsesindekset 

om ændringer på 

visse UDK ydelser 

(f.eks. ved justering 

af en brøkpension).   

 

Modtag pensions-

specifikationer fra UDK 

Kommunen rekvirerer 

pensionsspecifiktioner fra UDK 

via kviklinjen ved fuldmagt fra 

borger. Ingen understøttelse i 

systemet.  

Kommunen rekvirerer 

pensionsspecifiktioner 

fra UDK via kviklinjen 

ved fuldmagt fra borger. 

Ingen understøttelse i 

systemet. 
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Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Opslag på borgerens 

indtægter i e-indkomst 

registret 

Sker via brugergrænsefladen i 

KMD Indkomst som 

forespørger på e-indkomst 

registret.  

Sker via 

brugergrænsefladen i 

SAPA som forespørger 

på e-indkomst registret. 

Der skal være et link/hop 

til SAPA.  

 Løsningen skal 

integrere til e-

indkomst registret 

ved brug af 

snitfladerne 

SF0770_A og  

SF0770_E 

Slå årsopgørelser op 

hos SKAT 

Systemet forespørger ved 

brug af institutionsmodulet på 

årsopgørelsesregisret i KMD 

Indkomst, som har kopi af 

årsopgørelser fra SKAT.  

 

KMD Indkomst videresender 

automatisk “opregulerings-

procenten for personlig 

indkomst til brug for beregning 

af individuel boligstøtte” til de 

kommuner, der har plejehjem 

beregnet efter den gamle 

servicelov. Andre kommuner 

gør det manuelt.  

 

Medarbejdere kan slå 

årsopgørelser op i KMD 

Indkomst eller på SKATs 

hjemmeside.  

Sagsbehandler skal 

manuelt slå 

årsopgørelser op via 

SKATs hjemmeside. 

 

Der skal være et link/hop 

til SKATs hjemmeside. 

 

Sagsbehandlere skal 

orientere sig om 

opreguleringsprocenten 

via bekendtgørelser 

samt foretage 

beregningerne manuelt.   

Løsningen integrerer 

direkte til SKATs 

årsopgørelser. 

Her benyttes SF0780 

og SF1180.  

 

Opreguleringsprocenten 

skal angives og 

vedligeholdes af 

leverandøren til brug for 

obligatoriske ydelser. 

do. 



  
 
  

Social Pension Kommune - SPK  

Product scope description. 

21. februar 2019. Version 1.0    Side 14/24 

Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Slå forskudsopgørelser 

op hos SKAT 

Medarbejdere kan slå 

forskudsopgørelser op i KMD 

Indkomst eller på SKATS 

hjemmeside. 

Medarbejdere kan slå 

forskudsopgørelser op 

på SKATS hjemmeside.  

 

Der skal være et link/hop 

til SKATs hjemmeside.  

  

 

1.5 Print og kommunikation 

Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Opgaver En sagsbehandler definerer 

en advisudsøgning, som 

filtrerer de adviser, som 

medarbejderen skal benytte.  

 

Man kan gemme søgning som 

en fællessøgning, som kan 

benyttes af andre. F.eks. kan 

en afdeling have sin egen 

advisudsøgning.  

 

Medarbejderne kan 

definere en søgning på 

opgaver, som denne 

skal se.  

 

Det skal være muligt for 

en bruger med særlige 

rettigheder at definere 

en fællessøgning, som 

er synlig for alle brugere 

(ikke indhold, men 

søgningen).   

 

 

do. do. 

Undtagelser for digital 

selvbetjening 

Håndteres ved at sende en 

digital post til UDK (for alle 

områder, ikke blot pension). 

Håndteres ved at sende 

en digital post til UDK 

(for alle områder, ikke 

 Integration til 

fælleskommunalt 

undtagelsesmodul 
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Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Undtagelse journaliseres på 

sagen. 

blot pension). 

Undtagelse journaliseres 

på sagen.  

hvis et sådan 

udvikles.   

Breve og dokumenter Det er muligt at danne 

systembreve i systemet på 

baggrund af prædefinerede 

landsdækkende standarder. 

På helbredskortet kan man 

tilføje tekstblokke eller 

redigere dette før afsendelse. 

Disse kan sendes til lokalprint, 

fjernprint eller digital post.  

do. Det er muligt at opsætte 

egne standardbreve/ 

skabeloner i systemet. 

Integration til 

central skabelon/ 

blanketsystemer. 

Lokalprint Systembreve kan printes lokalt 

fra systemet via KMD 

Doc2mail. 

Systembreve  

kan printes lokalt fra 

systemet. 

do. med øvrige breve.  

Fjernprint Systembreve kan printes til 

fjernprint via doc2mail.  

Systembreve sendes til 

fjernprint via 

Sserviceplatformen. 

Benytter snitfladen 

SF1600. 

do. med øvrige breve.  

Afsende digital post Systembreve kan sendes som 

digital post. 

Systembreve sendes 

som digital post via 

Serviceplatformen. 

Benytter 

snitfladenSF1600. 

  

Modtag digital post Understøttes ikke i systemet. 

Kommunerne modtager dette 

via postfordelingsystemer.  

do. Systemet skal kunne 

modtage digital post via 

retursvar eller initieret af 

borger fra digital post, 
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Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

der så leveres til 

systemett via 

Serviceplatformen. 

Benytter snitfladerne 

SF1600 ogSF2900. 

 

Gem indgående emails Sker i kommunens ESDH/ 

Posthåndteringssystem. 

Sker i kommunens 

ESDH/ 

posthåndteringssystem. 

 

Det skal være muligt at 

uploade/gemme filer i 

systemet og dermed 

også at man kan gemme 

emails i systemet.  

 Udvikling af 

integration til at 

gemme emails 

dirkete på sagen.  

Gem udgående post 

(udgående post 

container) 

Systemet gemmer en kopi af 

alle afsendte systembreve i 

KMD Doc2archive, hvor 

sagsbehandleren kan 

genfinde dem. 

Systemet gemmer en 

kopi af alle afsendte 

systembreve i systemet.  

Systemet gemmer en 

kopi af alle afsendte 

breve (baseret på 

skabeloner m.v.) i 

systemet.  

 

 

1.6 Dokumenthåndtering, journalisering og sagsoverblik 

Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Kommunalt overblik 

på tværs af sager, 

Systemet leverer sager og 

ydelser til KMD Sag. KMD Sag 

synkroniserer disse til STS 

Systemet opdaterer STS 

Sags og Dokumentindekset, 

samt STS Ydelsesindekset.  
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Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

ydelser og 

dokumenter 

Sags- og Dokumentindekset 

og STS Ydelsesindekset. 

Benytter snitfladerne SF1470 

og SF1490. 

Journalisering Kommunerne og systemet 

skriver journalnoter på 

sagerne i KMD Sag.  

Kommunerne og systemet 

skriver og kan se journalnoter 

på sagerne i systemet.  

 

do. do. 

Dokumenter Kommunerne gemmer 

dokumenter på en sag i KMD 

Sag EDH eller andre 

dokumenthåndteringssystemer 

(samt i KMD Doc2archive for 

udgående post). 

Kommunerne kan gemme og 

se dokumenter på sagerne i 

systemet, samt i kommunens 

egne 

dokumenthåndteringsystemer. 

  

Modtag journalnoter 

og dokumenter fra 

eksterne systemer 

Understøttes ikke i systemet.   Systemet skal kunne 

modtage journalnoter 

og dokumenter fra 

eksterne systemer 

(eks. SAPA eller 

ESDH dokumenter). 

 

Sammenhæng til 

sagsoverblikssystem 

Systemet har spring til KMD 

Sag og vice versa 

SAPA dialog integration: 

Hop fra systemet til 

personoverblik i SAPA. 

Man kan hoppe fra sagen i 

SAPA til sagen i systemet. 

Dybere integration 

mellem SAPA og 

systemet. 

 

do. 

Meddel UDK om 

kommunale 

afgørelser 

(opdatering af 

kommunale data) 

Foretages via PDF-blanketter 

som udfyldes og fremsendes 

manuelt via digital post.  

Foretages via PDF-blanketter, 

som udfyldes og fremsendes 

manuelt via digital post. 

 

Udvikling af løsning 

som digitaliserer 

udfyldelsen og 

fremsendelsen på 

kommunal side, samt 
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Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

potentielt set gemmer 

data i systemet.   

 

Adviser/opgaver Adviser/opgaver, som skal 

varetages, køres via KMD Sag 

og vises i løsningen. 

 

Opgaver, som skal varetages, 

intieres via hændelser 

opsamlet fra STS  

Beskedfordeleren.  

 

do. do. 

Sletning af data 

(sager, journaler, 

dokumenter) 

Systemet kan afvikle 

slettekørsler.  

Det er ikke muligt 

systemmæssigt at slette data 

efter kassation uden manuel 

indgriben.  

Det skal være muligt 

for brugere med 

særlige rettigheder at 

markere en sag til 

sletning. Det skal være 

muligt for 

systemadministratoren 

at effektuere sletning 

af alle sager efter 

kassation.  

 

Visning af liste over 

dokumenter på 

borger/sag der ligger 

i andre systemer  

Ingen understøttelse i 

systemet. 

do. do. Integration og 

overbliksbillede fra 

STS 

Dokumentindekset.. 

 

E-mail og kontorapplikationer: Anvendes til produktion, redigering og udveksling af tekstbehandlingsdokumenter, brevfletning 
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1.7 Rapportering, udtræk og indberetning 

Funktionalitet Interim SPK basis SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Danmarks Statistik Systemet afrapporterer på 

udvalgte kommunale ydelser 

til Danmarks Statistik. 

 

Ingen understøttelse i 

systemet. Hvis det er 

nødvendigt håndteres 

det som manuel udtræk 

og aflevering fra 

leverandør. Bemærk der 

foretages alene årlig 

levering.  

Systemet afrapporter på 

kommunale ydelser via 

Serviceplatformen.  

Benytter snitfladen  

SF1820.  

do. 

Dataudtræk Der er mulighed for at foretage 

dataudtræk i begrænset 

omfang via Opus LIS. I 

Opsætningsmodulet kan der 

laves en række udtræk over i 

Excel. 

Det skal være muligt at 

udtrække data til 

regneark. Sortimentet af 

felter vil være bredt, men 

på forhånd afgrænset. 

Bør designes som 

baggrundkørsel eller 

tilsvarende for ikke at 

påvirke det øvrige 

systems performance. 

 

  

Data til 

ledelsesinformation / 

Datadump 

Systemet afleverer udvalgte 

data til Opus LIS, som 

kommunerne kan bruge i 

deres eget EDW. Dette er 

meget begrænset i 

interimsperioden (hvis ikke 

KMD opsiger det).  

Ingen understøttelse i 

systemet – se 

Dataudtræk.  

Systemet afleverer 

datadump til 

Serviceplatformen via 

snitfladen SF1630, hvor 

data kan trækkes ud til 

FLIS eller til 

kommunens eget EDW. 

Det forventes, at alle 

do. 
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Funktionalitet Interim SPK basis SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

den enkelte kommunes 

forretningsdata er 

omfattet af dumpet.  

Rapporter Opus LIS udstiller få 

standardrapporter/statistik til 

rådighed fra systemet.  

Der indarbejdes ikke 

standardrapporter i 

systemet.  

 

De data, som indgår i  

standardrapporterne i 

KMD Social Pension, 

skal, så vidt det er 

muligt, være omfattet af 

sortimentet for 

Dataudtræk.  

Det skal være muligt at 

tilgå en række 

præformaterede 

standardrapporter i 

systemet, som kan 

overføres til PDF.  

 

 

 

do. 

Arkivering 

 

Systemet kan foretage udtræk 

til KMD Arkivering (rigsarkiv og 

lokalarkiv).  

Ingen understøttelse i 

systemet. 

Systemet kan foretage 

udtræk til 

arkivaflevering  

(rigsarkiv og lokalarkiv) 

og slette data efter endt 

arkivering.  

do. 

Udtræk/leverancer til 

Ankestyrelsen / 

klagesager / aktindsigt 

Manuel håndtering. 

 

Man kan trække 

journalnoter/KLE numre ud fra 

KMD Sag.   

 

 

Manuel håndtering Mulighed for at 

generere en samlet sag 

til ankestyrelsen/ 

klagesag/ aktindsigt. 

do. 
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Funktionalitet Interim SPK basis SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Håndtering af 

klagesager 

Manuel håndtering som 

manuel sag i KMD Sag  eller 

ESDH systemer. 

 

 

Manuel håndtering i 

kommunens ESDH eller 

andre systemer.  

do. do. 

CTR (centralt 

tilskudsregister) 

Løsningen indrapporterer 

helbredsprocenten til CTR via 

MQ. 

Løsningen 

indrapporterer 

helbredsprocenten til 

CTR via STS 

Beskedfordeleren.  

do. do. 

Indberetning af skattefri 

ydelser til SKAT 

Løsningen indrapporterer 

skattefri ydelser til SKAT. 

do.  do. do. 

 

 

1.8 Selvbetjeningsløsninger 

Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Udstil oplysninger om 

pensionist til 

selvbetjeningsløsninger/ 

helbredstillægsløsnigner. 

 

Udstilles via snitfladerne 

SF1411 B og SF1411E. 

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

videreudvikling 

Modtag ansøgning fra 

selvbetjeningsløsninger 

 

Sker via kommunens 

postsystem. Understøttes ikke 

af systemet.  

Sker via kommunens 

postsystem. 

Understøttes ikke af 

systemet. 

Udvikling af snitflade til 

at modtage 

ansøgninger digitalt fra 

selvbetjeningsløsninger.  

do. 

 

1.9 Indrapportering af tillæg/fradrag via snitflade 

 

Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Modtag tillæg/fradrag via 

snitflade. 

 

Modtages jf. KMDs 

snitfladespecifikation via 

datafangst. 

Modtages via KMDs 

snitfladespecifikation via 

FTP. Begrænses 

funktionalitetsmæssigt til 

modtagelse af træk.  

Udviking af ny løsning 

til modtagelse/ 

håndtering af 

tillæg/fradrag fra 

eksterne løsninger.  

do. 

 

1.10 Udbetalinger, bogføring med videre 

Funktionalitet Social Pension Interim SPK basisløsning SPK fuld løsning SPK 

videreudvikling 

Udbetal beløb til borger 

på kommunale ydelser 

 

Beløb udbetales fra systemet 

via KMD Udbetaling.  

Udbetaling foretages fra 

systemet via ØIR 

(Økonomi i 

Rammearkitekturen). 

Benytter SF1590-

snitfladerne. 

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

videreudvikling 

 

Bogfør udbetaling i 

økonomisystem 

 

Bogføring foretages via ØS 

snitfladen. 

Bogføring foretages via 

ØIR finans. 

Benytter snitfladen 

SF1590A. 

do. do. 

Modtag og betal faktura 

fra leverandør via 

nemhandel 

Understøttes ikke i systemet. 

Fakturaer modtages og 

betales via andre systemer.  

do. do. Økonomisystemer 

kan modtage 

fakturaer og 

dernæst sende 

videre til validering 

i systemet via 

snitfladen 

SF1590_D. Herved 

kan fakturaer 

valideres i forhold 

til bevillinger.  

 

Opret opkrævning i 

kommunens 

debitorsystem 

Oprettelse sker manuelt i 

kommunens debitorsystem. 

do. Løsningen kan overføre 

opkrævninger til 

kommunens 

debitorsystem. 

 

Månedsopgørelse / 

pensionsspecifikation 

Systemet genererer hver 

måned en specifikation i form 

af et brev til hver borger, hvor 

der i systemet har været 

aktivitet på. Af specifikationen 

fremgår kommunale 

udbetalinger, modregninger, 

træk i kommunale ydelser, 

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

videreudvikling 

træk i UDK ydelser med 

videre.  

 


