
STATUS PÅ ARBEJDET OG INTRODUKTION 

TIL KRAVHØRINGSPROCESSEN 

Kommunernes Sygedagpengesystem 

 

5. og 6. november 2014, Vejle og København 



Målsætninger for Kommunernes Sygedagpengesystem 

Prioritet # Målsætninger 

1 A Understøtte korrekte og rettidige udbetalinger af ydelser på sygedagpengeområdet 

1 B Afløfte kommunernes udbudspligt på sygedagpengeområdet 

2 C Sikre kommunerne 25 % lavere gennemsnitlige it-udgifter på 
sygedagpengeområdet 

2 D Muliggøre en effektivisering på sygedagpengeområdet på ca. 40 % gennem øget 
anvendelse af beslutningsunderstøttelse, fuldautomatisering og selvbetjening 

3 E Sikre fremtidig sammenhæng  i de kommunale opgaver gennem koordinering med 
ATP’s udbud på barseldagpengeområdet 

3 F Muliggøre bedre it-mæssig sammenhæng til tilgrænsende kommunale opgaver 
gennem åbne snitflader, datastandardisering m.v. 

3 G Bidrage til KL’s indsats for regelforenkling på beskæftigelsesområdet  



Overordnet status 

· Udbud påbegyndes på baggrund af aftale med KMD ang. ’udfasning’ 

 

· Forventet kontraktindgåelse medio 2014 

· Forventet idriftsættelse primo 2016 

· Udrulning over 8 - 14 måneder 
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C. Krav & kontrakter 

Specifi-

cering 
Udbud 

D. Udvikling & overtagelse  

Design, udvikling, 

test 
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Det lidt mindre billede 

Afsluttende godkendelse 

med arbejds- og 

referencegruppe 

Teknisk dialog med alle 

interesserede leveran-

dører (1-til-1 møder) 

Aftale med KMD ang. 

udfasning af eksisterende 

systemer (forhåbentlig) 

Kommunal 

høring 
Påbegyndelse af 

udbudsforretning 

Vers. 0.95 Vers. 0.98 Vers. 1.0 



Lidt nyt om den borgervendte selvbetjening 

• Selvbetjening for borgere forventes obligatorisk fra 1. dec. 

2015 

• Selvbetjening for virksomheder, selvstændige og a-kasser er 

allerede obligatorisk (via NemRefusion) 

 

• KL har bedt KOMBIT etablere en fælles-kommunal 

selvbetjeningsløsning inden lanceringen af Kommunernes 

Sygedagpengesystem: 
• Mulighed for at imødekomme deadline i bølgeplanen 

• Større konkurrence på det kommunale it-marked 

• Mulighed for at påbegynde den kommunale forandringsproces 

inden lancering af Kommunernes Sygedagpengesystem 



KOMMUNAL HØRING: 
SÆT FINGERAFTRYK PÅ 
KOMMUNERNES 
SYGEDAGPENGESYSTEM 



Høringsprocessens forløb 

Ide-camps: Hvad kunne 

vi godt tænke os? 

Nov. 2012 

Kommentarer analyseres 

og indarbejdes, og referat 

offentliggøres 

Dec.-jan. 

Deadline for kommentarer 

27. nov 2013 

Kick-off på høring 

5. og 6. nov. 2013 

Feedback-møder 

10. og 11. dec. 2013 

Analyse, fin-tuning og 

prioritering med arbejds- 

og referencegruppe 

Jan. – okt. 2013 



Hørings-materialet er komplekst 

Fortvivl ikke, hvis I ikke forstår det hele… 

 
 

Økonomi 

Kommende brugere It-folk 



Historien om Kommunernes Sygedagpengesystem 
kan fortælles på flere måder… 

Sygedagpenge-

systemet? 

Det handler om 

øget konkurrence 

via en åben og 

standardiseret  

it-arkitektur 

Sygedagpenge-

systemet? 

Det handler om at 

gi’ mig et system 

til at beregne 

sygedagpenge på 

et øjeblik! 

Sygedagpenge-

systemet?  

Det handler om at 

reducere vores 

udgifter til 

licenser 


