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NOTAT 

 
 

Monopolbruddet opsigelsesvejledning – version 2.2 

1. Status på opsigelse 

Dette er version 2.2 af opsigelsesvejledningen. Langt hovedparten af aktiviteterne i 

tidligere udgaver af opsigelsesvejledningen er indtruffet, og derfor er den 

oprindelige version 2.1 af opsigelsesvejledningen indsat som historisk bilag fra side 

3. 

De sidste relevante informationer og aktiviteter for kommunerne er følgende: 

Bilag A er opdateret: Bilag A indeholder en fortegnelse over de materialenumre, 

der indgår i standardopsigelserne for KMD Aktiv og KMD Sygedagpenge. KMD har 

opdateret dette bilag, og links til det opdaterede bilag er konsekvensrettet i dette 

dokument. 

Forhold om tilslutning og økonomi: Alle opdaterede forhold om tilslutning, 

økonomi mv. fremgår af hhv. de generelle og systemspecifikke vilkår for KSD, KY 

og SAPA. Disse er udsendt til kommunerne, og opdateres efter behov. Det 

bemærkes særligt, at prisen for SAPA er blevet nedsat, hvilket betyder, at 

kommunerne ved fuld indfasning af SAPA vil blive faktureret 21,31. kr./borger/år 

(mod det hidtil udmeldte på 26,91 kr./borger/år). Endvidere er modellen for 

udfasning af betalingen for KMD Sag opdateret, hvilket man kan læse mere om i 

SAPA’s FAQ om økonomi. 

Forhold om Udbetaling Danmark (UDK): Informationer om kommunale betalinger 

til UDK udmeldes bl.a. halvårligt i KL’s budgetvejledninger, ligesom kommunerne 

modtager informationerne direkte i breve fra UDK. 

Forhold om tidsplaner: Ved omtale af tidsplaner henvises der til den enhver tid 

gældende tidsplan for monopolbruddet, som altid kan findes her. 

Forhold om udfasning af de kritiske forudsætningssystemer hos KMD: 

KOMBIT har med U:KFS-projektet (Udfasning af KMD kritiske 

forudsætningssystemer: KMD Indkomst, KMD e-Indkomst, KSP-CICS/LOS, KMD 

Doc2archive, P-data og V-data, KMD Arkivering og KMD Udbetaling) sikret, at der 

tilvejebringes og anvises alternative løsninger til KMD’s kritiske 

forudsætningssystemer. 

KOMBIT har med tilslutningsaftalerne for henholdsvis CVR/CPR og U:KFS mandat 

til på vegne af kommunerne at opsige samtlige af kommunernes aftaler med KMD 

vedrørende de kritiske forudsætningssystemer. Dette vil ske efter de i kontrakten 

med KMD gældende regler for opsigelse. KOMBIT varsler kommunerne forinden 

opsigelsen fremsendes til KMD.  

https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20A-Materialenumre%20til%20opsigelser%20pr%2019092018.xlsx
https://www.kombit.dk/content/%C3%B8konomi-og-ejerskab
https://www.kombit.dk/monopolbrudstidsplan
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Version Dato Beskrivelse 

2.2 12.03.2019 Opdateret bilag A og afsnit om opsigelse af kritiske 

forudsætningssystemer er tilføjet. Opsigelsesvejledning 

version 2.1 bevares som historisk dokument, da de fleste 

aktiviteter er udført eller væsentlige informationer fx om 

vilkår og økonomi opdateres andre steder såsom i 

Generelle vilkår.   

2.1 30.05.2016 Links til bilag A opdateret 

2.0 29.01.2016 Version 2.0. Væsentligste ændringer er, at der er tilføjet 

opsigelsesbreve som bilag samt en oversigt over 

materialenumre, der er omfattet af standarderne. 

Indsendelse af opsigelsesbrevene til KOMBIT lægges 

som opgave i KIGO ultimo januar. Der udsendes 

samtidig en ny version af opsigelsesbrevet for KMD 

OPUS Barselsdagpenge (bilag 3) 

1.0 30.10.2015 Lancering af første version af vejledningen 

 

  

http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%203%20Standardopsigelse%20for%20barsel.docx


Bemærk: Dette er et historisk dokument med den oprindelige opsigelsesvejledning.  
Hovedparten af aktiviteterne er gennemført, og indholdet tjener således kun som baggrundsinfo. 
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Bilag: Den oprindelige opsigelsesvejledning – version 2.1 

2. Indledning 

Fra 2016 og fremefter rulles Monopolbruddets løsninger ud i kommunerne eller 

tages i anvendelse af Udbetaling Danmark (UDK).  

Det medfører, at en række løsninger, kommunerne og UDK i dag anvender, skal 

siges op.  

Formålet med denne vejledning er at give et samlet overblik over, hvad hver 

kommune skal sikre i forhold til hver enkelt løsning, der skal eller kan siges op.  

Vejledningen handler ikke om den opgave, hver kommune har med teknisk og 

kontraktuelt at transformere sin eksisterende it-platform til at være klar til den nye 

kommunale infrastruktur.  

Selv om formålet med en opsigelse i sig selv er forholdsvis enkel, kan det være 

vanskeligt at bevare overblikket og gennemføre de konkrete dispositioner optimalt. 

Der er mange aktører – de enkelte kommuner, KOMBIT, UDK og KMD – og det er 

derfor væsentligt at skabe klarhed over de enkelte aktørers opgaver.  

Vejledningen er blevet til i et samarbejde mellem KOMBIT og UDK. Vejledningen 

har været forelagt KMD, som har erklæret sig enig i vejledningens indhold. Sorø og 

Ringsted kommuner har bidraget med redegørelser for, hvordan kommunerne har 

tilrettelagt arbejdet frem mod opsigelserne. Kommunernes bidrag er indsat i 

faktabokse i vejledningen. 

Vejledningen er skrevet i oktober 2015 på baggrund af den tidsplan og de 

udrulningsplaner, der er kendt på dette tidspunkt, og opdateret til version 2.0 i 

januar 2016. Denne vejledning er derfor et fleksibelt dokument, som vil blive 

opdateret, såfremt ændringer i forudsætningerne gør det nødvendigt. Den 

opdaterede version vil altid kunne findes på Videncentrets del af KOMBIT.dk. Der 

vil være en versionshistorik, hvoraf gennemførte ændringer fremgår.  

For dels at give et generelt overblik over den samlede proces, dels at vejlede om 

hvert enkelt skridt, der skal gennemføres som en del af opsigelsesprocessen, er 

resten af notatet opdelt i en generel del og en løsningsspecifik del. 

Den generelle del indeholder  

1. En samlet oversigt over handlinger en kommune skal gennemføre. De 

efterfølgende afsnit giver baggrunden for de beskrevne handlinger.  

2. Et afsnit om Monopolbruddets baggrund for de forskellige 

opsigelsesprocesser  

3. Et afsnit om reglerne for opsigelse, herunder de særlige aftaler, der er 

indgået i forbindelse med Monopolbruddet  

http://www.kombit.dk/videncenter


Bemærk: Dette er et historisk dokument med den oprindelige opsigelsesvejledning.  
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4. Et afsnit om budget-konsekvenser.  

Den løsningsopdelte del indeholder et afsnit for hver løsning. UDK’s løsninger er 

dog samlet i et afsnit. Hvert afsnit beskriver kort udrulningsmodellen og den model 

for opsigelser, som er besluttet. Hvert afsnit indeholder en liste over de handlinger, 

kommunen skal gennemføre for at kunne afgive opsigelse. 

Der er knyttet følgende bilag til vejledningen: 

Bilag 1: Tidsplan for Monopolbruddet 

Bilag 2: Sorø og Ringsted kommuner: Sådan arbejdede vi med kontraktoverblik 

Bilag 3: KMD’s standardopsigelse vedrørende barselsdelen af KMD Dagpenge 

Bilag 4: KL’s notat af 28. september 2015 om gevinstrealisering af monopolbrud 

Bilag A: Fortegnelse over materialenumre, der er omfattet af standardopsigelser  

Bilag B: Standardopsigelse af KMD Sygedagpenge  

Bilag C: Standardopsigelse af KMD Sygedagpenge, Københavns Kommune  

Bilag D: Standardopsigelse af KMD Aktiv  

Bilag E: Standardopsigelse af KMD Aktiv, Københavns Kommune  

Bilag F: Standardopsigelse af KMD Sag  

Bilag G: Standardopsigelse af KMD Sag, Københavns Kommune 

3. Samlet oversigt 

Generelt: 

 

Hver kommune skal udarbejde et system-, kontrakt- og snitfladeoverblik 

(KIGO) 

 

Løsningsspecifikt 

 

KMD Sygedagpenge 

Hver kommune skal afdække, hvad der skal siges op, når kommunen ikke 

længere skal bruge KMD Sygedagpenge. 

 

Hver kommune skal udfylde og sende mail til KOMBIT, jf. Bilag B/C. Mail 

sendes til KSD@KOMBIT.dk 

 

KMD Aktiv 

Hver kommune skal afdække, hvad der skal siges op, når kommunen ikke 

længere skal bruge KMD Aktiv. 

https://www.kombit.dk/monopolbrudstidsplan
https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%202%20Sor%C3%B8%20og%20Ringsted.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%203%20Standardopsigelse%20for%20barsel.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%204%20-%20KL%27s%20notat%20om%20budgetvejledningen.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20A-Materialenumre%20til%20opsigelser%20pr%2002052016.xlsx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20B%20Opsigelse%20Sygedagpengesystemet.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20C%20Opsigelse%20Sygedagpengesystemet%20Københavns%20Kommune.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20D%20Opsigelse%20KMD%20Aktiv.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20E%20Opsigelse%20KMD%20Aktiv%20Københavns%20Kommune.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20F%20Opsigelse%20KMD%20sag.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20G%20Opsigelse%20KMD%20sag%20Københavns%20Kommune.docx
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Hver kommune skal udfylde og sende mail til KOMBIT, jf. Bilag D/E. Mail 

sendes til KY@KOMBIT.dk 

 

KMD Sag 

Hver kommune skal tage stilling til, hvorvidt de ønsker at fortsætte med at 

anvende KMD Sag. 

 

Hver kommune skal, såfremt de vil opsige KMD Sag, følge de trin der er 

beskrevet i KOMBITs Exit strategi proces. Se strategien i SAPAs 

dokumentbibliotek her. 

 

Hver kommune skal selv opsige KMD Sag, og kan anvende bilag F/G. 

 

KMD Opus Barsel 

Hver kommune skal afvente information fra UDK, jf. afsnit 9. 

 

Øvrige KMD-løsninger, der afløses af UDK-løsninger 

Hver kommune skal afvente information fra UDK, jf. afsnit 9. 

 

4. Baggrund 

Den store runde udbud, der kaldes ”Monopolbruddet”, omfatter 

konkurrenceudsættelse af de Kritiske IT-løsninger, der leveres af KMD. Udbuddene 

gennemføres enten af KOMBIT på vegne af alle 98 kommuner eller af UDK på 

vegne af UDK. 

Tidsplanen for Monopolbruddet vedlægges som bilag 1. 

Denne vejledning omfatter følgende løsninger: 

Udbud, der gennemføres af KOMBIT 

- SAPA afløser delvist KMD Sag 

- KY afløser KMD Aktiv 

- KSD afløser sygedagpengedelen af KMD Dagpenge 

Udbud, der gennemføres af UDK 

- Barsel afløser barselsdelen af KMD Dagpenge 

- Pension afløser KMD Social Pension 

- Familieydelse afløser UHB administration og BYS løsningerne 

- Boligstøtte afløser KMD Boligstøtte 

https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Forms/SapaKontakt.aspx
http://www.kombit.dk/indhold/tidsplan-projekter-p%C3%A5-monopolomr%C3%A5det
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Monopolbruddet omfatter både løsninger, der udbydes af KOMBIT og UDK, fordi 

UDKs brug af de løsninger, som UDKs udbud skal afløse, i dag sker i henhold til 

kommunernes individuelle aftaler med KMD vedrørende leverance af de 

pågældende løsninger. 

Regningerne for UDKs brug af f.eks. KMD Boligstøtte sendes direkte til den 

pågældende kommune og til de priser, kommunen har aftalt med KMD. Når UDKs 

udbud af Boligstøtte er gennemført, er det UDK, der betaler leverandøren. UDKs 

udgift hertil indgår herefter som en del af UDK’s samlede omkostninger, som 

kommunerne betaler efter en fordelingsnøgle på grundlag af borgere. 

Opsigelsesprocessen påvirkes af udrulningsmodellen 

KOMBIT udbyder nye løsninger, som skal afløse løsninger, der i dag anvendes i 

alle 98 kommuner. De nye løsninger skal altså udrulles til anvendelse i alle 98 

kommuner. 

UDK’s nye løsninger skal derimod ikke rulles ud i kommunerne, men kun sættes i 

drift hos UDK.  

Denne forskel har væsentlig betydning for, at der er fastlagt forskellige modeller for, 

hvordan kommunerne siger op, jf. afsnit 6 - 9 nedenfor. 

Opsigelsesprocessen forudsætter overblik over, hvad der skal opsiges 

I Drejebogen for Monopolbruddet har KOMBIT opfordret til, at alle kommuner 

skaber sig et overblik over sine kontraktforhold, så hver kommune er i stand til at 

sige sine aftaler op for de gamle Kritiske IT-løsninger, når de nye løsninger skal 

tages i anvendelse. 

I forlængelse heraf er det indlagt som en opgave i KIGO, at hver kommune skal 

udarbejde et system-, kontrakt- og snitfladeoverblik. Fristen er fastsat til 30. juni 

2015. Pr. 12. august 2015 havde 28 kommuner markeret opgaven som fuldført, 

mens 38 var i gang. 32 kommuner var ikke begyndt endnu. 

Her følger en faktaboks med forslag til, hvordan en kommune kan arbejde med at 

skabe kontraktoverblik. Sorø og Ringsted kommuners erfaringer er fortalt i flere 

detaljer i bilag 2 til vejledningen. 

Sorø Kommune: Sådan arbejdede vi med at skabe overblik 

 

Sorø Kommune har skabt kontraktoverblikket på baggrund af KMDs 

faktureringsaftaler, dialog med de systemansvarlige, samt via indblik i SKI 

aftaler og gennemførte EUudbud.  

 

Overblikket er centraliseret hos kommunens it contract manager. 

 

Alle it kontrakter registreres i KITOS. Fra KITOS gives der et overblik over 

opsigelsesvarsel og kontrakternes økonomi.  

 

http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%202%20Sor%C3%B8%20og%20Ringsted.pdf
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Kontraktoverblikkets grundstamme blev skabt på ca. 4 måneder.  Sorø 

Kommune skønner, at der samlet blev anvendt ca. 3 uger på at tilvejebringe 

overblikket. 

 

Indhold i KITOS kvalitetssikres i samarbejde med systemansvarlige, 

økonomiansvarlige samt IT funktionen. 

 

 

Ringsted Kommune: Sådan arbejdede vi med at skabe overblik 

 

Ringsted Kommune har skabt kontraktoverblikket på baggrund af dialog 

med centrenes konsulenter og økonomiansvarlige.  

 

Overblikket er centraliseret hos kommunens it contract manager. 

 

Alle it kontrakter registreret i KITOS. Fra KITOS gives der ex. et overblik over 

opsigelsesvarsel og kontrakternes økonomi.  

 

Kontraktoverblikkets grundstamme blev skabt på ca. 2 måneder.  

 

Indhold i KITOS kvalitetssikres i samarbejde med systemansvarlige, 

økonomiansvarlige samt IT funktionen. Ringsted Kommune skønner, at der 

samlet blev anvendt ca. 3 uger på at tilvejebringe overblikket. 

 

Ultimo januar 2016 bliver KIGO opdateret med de opgaver, hver kommune har som 

følge af opsigelsesmodellerne, der beskrives nedenfor under afsnit 6 – 9.  

 

5. De formelle forhold vedrørende opsigelser 

I langt de fleste kommuner har kommunen en løsningsaftale med KMD for hver af 

de Kritiske IT-løsninger (TSA-løsninger). Betalingerne for hver af de Kritiske IT-

løsninger samles i såkaldte faktureringsaftaler. Der er typisk tre faktureringsaftaler, 

hvoraf to omfatter de Kritiske IT-løsninger: 

• En aftale for de Kritiske IT-løsninger (TSA-løsninger), der anvendes af 

UDK, jf. ovenfor under afsnit 3, 

• En aftale for de Kritiske IT-løsninger (TSA-løsninger), som kommunen selv 

bruger - typisk kaldet ”Rest-TSA”.  

• Den tredje faktureringsaftale omhandler kommunens betalinger for de 

konkurrenceudsatte løsninger, som kommunen køber direkte hos KMD.  

Løsningsaftalerne er for det meste uden ophørstidspunkt. Faktureringsaftalerne er 

typisk tidsbegrænsede – typisk med en løbetid til udgangen af 2017. Det er 

løsningsaftalerne, der skal opsiges. Faktureringsaftalerne bliver justeret, jf. 

nærmere nedenfor. 
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Enkelte kommuner har andre aftaleforhold, fordi de enten har været i udbud med de 

Kritiske IT-løsninger, har valgt ikke at indgå faktureringsaftaler eller af andre grunde 

har særlige aftaleforhold. Den efterfølgende redegørelse tager udgangspunkt i den 

almindeligste konstruktion – kombinationen af løsningsaftaler og faktureringsaftaler.  

KOMBIT opfordrer kommuner, der måtte have aftaleforhold, som afviger fra 

beskrivelsen ovenfor og som bliver i tvivl om, hvordan det påvirker 

opsigelsesprocessen, til at kontakte KOMBIT med henblik på afklaring. 

Redegørelsen i dette afsnit er generel. Er der særlige opmærksomhedspunkter for 

de enkelte løsninger, vil de fremgå af afsnittet om den relevante løsning. 

Uanset aftalekonstruktionen giver en opsigelse anledning til følgende spørgsmål: 

- Hvad skal opsiges? 

- Med hvilket varsel kan opsigelse ske? 

- Hvad sker der, hvis en udrulning forsinkes, så opsigelsen når at træde i kraft, 

inden den nye løsning er i funktion? 

Hvad skal opsiges? 

Formålet med en opsigelse er at afbryde aftaleparternes gensidige rettigheder og 

pligter. Det vil i det væsentligste sige afbryde KMD’s pligt til at levere og 

kommunens pligt til at betale. 

 

Det er kommunens opgave at præcisere, hvad der siges op. Opsigelsen skal ske 

skriftligt for at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvad der opsiges, og for at sikre, at 

opsigelsen lover op til kontraktens krav. 

 

Formålet med opsigelsen er som nævnt at afbryde pligten til at betale efter 

opsigelsesvarslet udløb og det vil derfor være hensigtsmæssigt at starte med at 

undersøge hvilke betalinger, der foretages til KMD som følge af kommunens brug af 

en given løsning – f.eks. KMD Aktiv. 

 

KMD har lavet en standardopsigelse for hver løsning, der omfattet af denne 

vejledning. Det fremgår af opsigelsen eller et bilag, hvilke materialenumre der er 

omfattet af standardopsigelsen.  

 

KMD har lavet en standardopsigelse vedrørende Barselsdelen af KMD Dagpenge. 

Standardopsigelsen er vedhæftet som Bilag 3 og de materialenumre, der opsiges, 

fremgår af bilaget. 

 

KMD har udarbejdet et bilag A til vejledningen, som er en fortegnelse over de 

materialenumre, der er omfattet af hver standardopsigelse. Standardopsigelserne 

for Aktiv og Sygedagpenge er vedhæftet som bilag B og D. Som bilag C og E er 

http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%203%20Standardopsigelse%20for%20barsel.docx
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vedhæftet særlige opsigelser for Københavns Kommune, da København har et 

særligt aftalesystem.  

 

Kommuner anvender de relaterede systemer på forskellige måder. Der kan derfor 

være individuelle forskelle på, hvad hver kommune har interesse i at opsige. 

Ønsker en kommune at foretage opsigelser, der ligger udover, hvad der er omfattet 

af bilag A, skal det skrives i opsigelsen. KMDs kundecontroller kan hjælpe med de 

supplerende materialenumre.  

 

For så vidt angår KMD Sag, har KMD udarbejdet en standardopsigelse – bilag F/G, 

der kan anvendes, når forudsætningerne for at afgive opsigelse er opfyldt, jf denne 

vejlednings afsnit 8 med yderligere henvisninger.  

 

Uagtet KMD’s udkast er det fortsat Kommunens ansvar at sikre den korrekte og 

rettidige opsigelse.  

 

Det er som minimum løsningsaftalen, der skal siges op, fordi det er den aftale, der 

skaber pligten til at betale for løsningen. KMD justerer faktureringsaftalen, når 

opsigelsesvarslet på løsningsaftalen er udløbet, så de opsagte betalinger tages ud 

af faktureringsaftalen. 

 

For så vidt angår KMD Dagpenge er der én løsningsaftale, der omfatter både 

Sygedagpenge og Barsel. Dette håndteres opsigelsesmæssigt ved hjælp af 

angivelsen af materialenr. Opsplitningen af materialenumre skete i forbindelse med 

etableringen af UDK, og den efterfølgende tilretning af den praktiske fakturering. 

Dette afspejles i det forslag til opsigelse af materialenr, som KMD har udarbejdet – 

se bilag 3.  

 

Når kommunen kontrollerer, om faktureringsaftalen er justeret i overensstemmelse 

med det aftalte, skal kommunen være opmærksom på, at faktureringsaftalens 

betalingsterminer ligger en måned tidligere end løsningsaftalens. Det vil sige, at en 

kommune med faktureringsaftale opkræves for betalingen for f.eks. august måneds 

forbrug af KMD Aktiv den 1. juli med seneste betalingsfrist den 22. juli. 

 

Det betyder for eksempel, at hvis en løsningsaftale for KMD Aktiv er opsagt til 

ophør den 31. august, så forfalder den sidste betaling for KMD Aktiv den 1. juli med 

seneste betalingsfrist den 22. juli. Der skal således ikke betales den 1. august, selv 

om leveringen sker indtil 31. august. 

 

Kommunen bør dog også undersøge, om der foretages betalinger på andet 

grundlag end faktureringsaftalen, f.eks. aftaler om særlige snitflader, så disse også 

kan opsiges. 
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KOMBIT og KMD har aftalt, at når en kommune har specificeret, hvad der opsiges i 

overensstemmelse med det ovenfor anførte, så kan en kommune frigøre sig for 

yderligere betalingsforpligtelser, som kommunen ikke har været opmærksom på og 

derfor ikke anført i opsigelsen, hvis kommunen i opsigelsen anfører, at ”Denne 

opsigelse har i øvrigt til formål at afbryde alle betalingsforpligtelser, som følge af at 

X Kommune ophører at anvende KMD Xxxxxx.”. Se for øvrigt det konkrete forslag til 

opsigelser i bilag 3. 

 

Med hvilket varsel kan opsigelse ske? 

I KOMBIT og KMD’s Aftale vedrørende Drift af KMD Sag pkt. 5.3.1, er det aftalt, at 

 

”Desuagtet hvad der måtte være aftalt mellem KMD og kommunerne, har alle 

kommuner ret til at opsige de Kritisk Faglige IT-løsninger i pkt. 5.1 indgået 

forud for denne aftale på KMD´s almindelige vilkår med 6 måneders  varsel.” 

 

De løsninger, der er omfattet af aftalen er KMD Aktiv, KMD Sygedagpenge, KMD 

Barselsdagpenge, KMD Boligstøtte, KMD Social Pension, KMD Underholdsbidrag 

Debitor/Kreditor, KMD Børnefamilieydelse og KMD Sag.  

 

Disse løsninger kan således siges op med 6 måneders varsel uanset, om den 

enkelte kommune måtte have aftalt et længere varsel. 

 

Hvad sker der, hvis en udrulning forsinkes, så opsigelsen når at træde i kraft, inden 

den nye løsning er i funktion? 

Om denne situation har KOMBIT og KMD i Rammeaftalen om udfasning, pkt. 1.7 

aftalt, at kommunen har ret til fortsat levering af den relevante KMD-løsning. 

 

Der sker formelt en forlængelse af opsigelsesvarslet, når Kommunen (eller 

kommunens repræsentant) afgiver meddelelse til KMD om, at en udrulning 

forsinkes. 

 

6. Budgetmæssige konsekvenser 

Hver opsigelse af en løsning hænger sammen med indfasningen af en ny løsning. 

 

Denne dobbelthed afspejler sig også i de budgetmæssige virkninger. Hver 

opsigelse medfører, at et sæt omkostninger falder bort. Hver ny løsning betyder, at 

nye omkostninger træder i stedet, jf. KL’s notat af 28. september 2015 om 

gevinstrealisering af monopolbrud, der vedhæftes som Bilag 4. 

 

Omkostninger til KMD, der bortfalder 

http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%203%20Standardopsigelse%20for%20barsel.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%204%20-%20KL%27s%20notat%20om%20budgetvejledningen.pdf
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KOMBIT, UDK og KMD har for hver KMD-løsning fastlagt de materialenumre, som 

en opsigelse medfører. Materialenumrene for så vidt angår barselsdelen af KMD 

dagpenge er indeholdt i bilag 3 til denne vejledning.  

 

Det er som allerede nævnt oven for hver kommunes ansvar at afdække, om den 

pågældende kommune har andre materialenumre, der skal opsiges. 

 

Alle kommuner med faktureringsaftaler baseret på materialenumre kan med 

udgangspunkt i bilag 3 få et ret præcist billede af, hvilke omkostninger, der vil 

ophøre efter en opsigelse af en given løsning. 

 

Særligt om KMD Sag 

KOMBIT og KMD har indgået en særlig aftale om betalingen for KMD Sag. Aftalen 

er nærmere beskrevet i denne præsentation, som blev præsenteret på SAPA 

Netværksmøder i juni 2014. Kort fortalt betyder aftalen, at prisen for KMD Sag 

falder med 10 pct. for hver TSA-løsning, der siges op. 

 

Prisfaldene i henhold til aftalen om KMD Sag træder dog først i kraft, når STS og 

SAPA er implementeret.  

 

Når denne forudsætning er opfyldt, vil opsigelserne af hver fagløsning således 

udløse et omkostningsfald, der svarer til omkostningerne på materialenumrene i 

bilag 3 plus 10% af omkostningen til KMD Sag. Faldet i omkostninger indtræder, 

når opsigelsesvarslet er udløbet.  

 

Ud over prisfaldet på 10 pct. pr. fagløsning, skal det bemærkes, at aftalen også gør 

det muligt for hver kommune at spare 10 pct. af omkostningen til KMD Sag, når 

kommunerne lukker for manuelle sager i KMD Sag.  

 

Indfasning af betaling for KOMBIT løsninger KSD og KY 

KOMBITs prismodel er indrettet således, at der er fastsat en pris pr. borger. 

Kommuner med mere end 150.000 borgere betaler halv pris for antallet af borgere 

over 150.000. 

 

KOMBIT forventer, at hver kommunes omkostning til KSD udgør kr. 23,67 pr. 

borger. 

 

KOMBIT forventer, at hver kommunes omkostning til KY udgør kr. 27,12 pr. borger. 

 

Betalingerne for KY og KSD sættes i gang, når løsningen kører i den enkelte 

kommune og betalingerne for den KMD løsning, som løsningen afløser, er ophørt. 

 

SAPA 

Hver kommunes omkostning til SAPA udgør kr. 26,93. 

 

Betalingen for SAPA indfases gradvist. Efter de første 10 pct. indfaser KOMBIT 

betalingen for SAPA på den måde, at der ved en kommunens anden besparelse på 

10 pct. på KMD Sag, implementeres en betaling til KOMBIT på et beløb svarende til 

den bortfaldne omkostning. Betalingen for SAPA forhøjes ved hver efterfølgende 

http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%203%20Standardopsigelse%20for%20barsel.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%203%20Standardopsigelse%20for%20barsel.docx
https://share-komm.kombit.dk/P011/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/P011/Delte%20dokumenter/Pr%C3%A6sentation%20-%20Udfasning%20af%20KMD%20Sag%20-%20Lars%20Duval.pdf&action=default
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besparelse på 10 pct. af betalingen til KMD Sag, indtil kommunens betaling for 

SAPA er fuldt indfaset. 

 

Denne faktureringsmekanisme kører kun i perioden, hvor KMD Sag udfases. Når 

det sidste TSA-system, der anvender KMD Sag er udfaset, kan KMD Sag endeligt 

opsiges og prismodellen for anvendes fuldt ud. Når det sker, anvendes den ovenfor 

nævnte pris pr. borger for SAPA. 

 

Administrationsbidrag til UDK 

Efterhånden som kommunernes udgifter til betaling for UDK’s forbrug på 

løsningsaftaler, indgået mellem kommunen og KMD, bortfalder, stiger UDKs direkte 

omkostninger til de løsninger, som UDK indfaser til afløsning af KMD-løsningerne. 

 

I henhold til lovgivningen om UDK, er hver kommune forpligtet til at betale for 

omkostningerne ved driften af UDK. Fordelingen af omkostninger sker efter antal 

borgere. Betalingen for UDK’s omkostninger til it-løsninger sker ved indfasning af et 

it-administrationsbidrag. 

 

UDKs skøn over udfasningen i de direkte kommunale omkostninger til UDKs 

forbrug på kontrakter, der er indgået mellem kommunerne og KMD og indfasningen 

af det kommunale it-bidrag fremgår af vedhæftede tabel. Tabellens tal er beregnet 

ud fra en forudsætning om, at omkostningerne til KMDs Kritiske 

Forudsætningsløsninger er faldet bort i 2019. Håndteringen af de Kritiske 

Forudsætningsløsninger forhandles fortsat mellem KMD, UDK og KOMBIT.  

 

Tabel: Skøn over kommunernes it-omkostninger for UDK i perioden 2016-2019 

Kommunernes it-

administrationsbidrag til 

Udbetaling Danmark, mio. kr. 

(2015-pl) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunale it-omkostninger til 

KMD for UDKs områder inkl. andel 

af støttesystemer 

691 664 433 85 0 

Kommunalt UDK it-

administrationsbidrag 

0 15 141 295 412 

Total kommunal it-omkostninger 

for UDK 

691 679 574 380 412 

 

7. Opsigelse af KMD Sygedagpenge 

Opsigelserne af KMD Sygedagpenge skal ses i sammenhæng med, at afløseren, 

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), forventes at blive igangsat i de første 

pilotkommuner i januar 2017. 

 

Den samlede udrulningsplan for monopolbruddet forventes udsendt i begyndelsen 

af 2016. Planen vil fastsætte tidspunktet for igangsætning af KSD i den enkelte 

kommune.  
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Som udgangspunkt er udrulningsplanen derfor afgørende for, hvornår den enkelte 

kommune kan opsige KMD Dagpenge. Datoen vil være forskellig fra kommune til 

kommune. 

 

I KOMBIT har vi arbejdet med en model for afgivelse af opsigelser, som er mere 

robust overfor eventuelle ændringer i udrulningsplanen end det formelle 

udgangspunkt ovenfor.  I forhold til KMD Sygedagpenge har vi derfor lavet følgende 

proces. 

  

1) Hver kommune udfylder opsigelsesmail, jf. bilag B/C, og sender den til 
KOMBIT på KSD@KOMBIT.dk. Opgaven er lagt i KIGO med slutdato 1. juni 
2016.  

2) Herefter er det KOMBITs opgave at sende opsigelsen til KMD, så 
opsigelsesvarslet passer i forhold til udrulningsdatoen for hver kommune  

3) Det er KOMBIT, der meddeler KMD ændringer i udrulningsplanen, 
herunder hvis en udrulning i en konkret kommune forsinkes og der skal 
ske en forlængelse af opsigelsesvarslet 

 

Konstruktionen indebærer den fordel for kommunerne og KOMBIT, at der kan 

foretages ændringer i udrulningsplanen, uden at kommunerne behøver at være 

opmærksomme på at ændre allerede afgivne opsigelser.   

 

Opsigelsen af KMD Sygedagpenge vil have indflydelse på kommunens betaling for 

KMD Sag, idet der vil ske en reduktion i betalingen, når kommunen overgår til KSD 

og opsigelsesvarslet er udløbet.  Reduktionen i betalingen vil blive iværksat i 

forbindelse med opsigelsen af KMD Dagpenge.  

 

8. Opsigelse af KMD Aktiv 

Opsigelsen af KMD Aktiv skal ses i sammenhæng med at afløseren, Kommunernes 

Ydelsessystem (KY), forventes at blive igangsat i de første pilotkommuner i januar 

2017. 

 

Den samlede udrulningsplan for monopolbruddet forventes udsendt i begyndelsen 

af 2016, og vil fastsætte tidspunktet for igangsætning af KY i den enkelte kommune. 

Som udgangspunkt er udrulningsplanen derfor afgørende for, hvornår den enkelte 

kommune kan opsige KMD Aktiv. Datoen vil være forskellig fra kommune til 

kommune. 

 

I KOMBIT har vi arbejdet med en model for afgivelse af opsigelser, som er mere 

robust overfor eventuelle ændringer i udrulningsplanen end det formelle 

udgangspunkt ovenfor.  I forhold til KMD Aktiv har vi derfor lavet følgende proces. 

 
1) Hver kommune udfylder opsigelsesmail, jf. bilag D/E, og sender den til 

KOMBIT på KY@KOMBIT.dk. Opgaven er lagt i KIGO med slutdatoen 1. juni 
2016. 

http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20B%20Opsigelse%20Sygedagpengesystemet.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20C%20Opsigelse%20Sygedagpengesystemet%20Københavns%20Kommune.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20D%20Opsigelse%20KMD%20Aktiv.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%20E%20Opsigelse%20KMD%20Aktiv%20Københavns%20Kommune.docx
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2) Herefter er det KOMBITs opgave at sende opsigelsen til KMD, så 
opsigelsesvarslet passer i forhold til udrulningsdatoen for hver kommune  

3) Det er KOMBIT, der meddeler KMD ændringer i udrulningsplanen, 
herunder hvis en udrulning i en konkret kommune forsinkes og der skal 
ske en forlængelse af opsigelsesvarslet 

 

Konstruktionen indebærer den fordel for kommunerne og KOMBIT, at der kan 

foretages ændringer i udrulningsplanen, uden at kommunerne behøver at være 

opmærksomme på at ændre allerede afgivne opsigelser.   

 

Opsigelsen af KMD Aktiv vil have indflydelse på kommunens betaling for KMD Sag, 

idet der vil ske en reduktion i betalingen når kommunen overgår til KY og 

opsigelsesvarslet er udløbet. Reduktionen i betalingen vil blive iværksat i 

forbindelse med opsigelsen af KMD Aktiv.  

 

9. Opsigelser af KMD Sag 

Det er kommunens egen opgave at opsige KMD Sag. Selvom alle kommuner skal 

betale for SAPA, kan der være kommuner, der vælger at fortsætte med at anvende 

KMD Sag. Derfor vil det være kommunerne selv, der styrer processen omkring 

opsigelse af KMD Sag. 

 

Opsigelserne af KMD Sag kan først ske, når SAPA er idriftsat og KMD 

Sygedagpenge, KMD Aktiv, KMD Barsel, KMD pension, KMD UHB-BYS og KMD 

Boligstøtte er opsagt. Alle manuelle sager skal også være fjernet. KMD Sag kan 

tidligst opsiges samtidig med den sidste fagløsning.  

 

For de kommuner, der vælger at opsige KMD Sag, vil der være nogle 

forudsætninger, der skal være opfyldt, for at opsigelsen kan ske. Det hænger 

sammen med, at KMD Sag anvendes som en form for infrastruktur komponent i 

mange af KMDs øvrige systemer, og derfor har KMD Sag kontraktmæssige og 

systemmæssige sammenhænge, der skal bringes på plads inden en opsigelse af 

KMD Sag kan effektueres. 

 

Kommunen skal derfor følge opgaverne skitseret i SAPA’s Exit KMD Sag proces. 

Denne proces har været kommunikeret af KOMBIT via Netværksmøder og generel 

kommunikation via nyhedsbreve, KOMBITs hjemmeside og Yammer gennem de 

sidste par år.  

 

Centrale opgaver i denne sammenhæng er: 

 

• Systemoverblik som giver kommunen overblik over hvilke snitflader, 
kommunen i dag har til KMD Sag. Dette overblik er centralt, såfremt 
kommunen gerne vil have adgang til de samme oplysninger i SAPA, 
som er tilgængelige i KMD Sag i dag – samt hvis kommunen gerne vil 
have advis funktionalitet anvendt i disse systemer også efter 
opsigelsen af KMD Sag. På baggrund af systemoverblikket skal 
kommunen sikre sig, at eventuelle afhængigheder af KMD Sag afvikles. 

https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Forms/SapaKontakt.aspx
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Det skal ske gennem krav stillet i de pågældende systemers kontrakter 
mellem kommunen og leverandøren. Kravene er beskrevet på 
KOMBITs hjemmeside under punktet Integrationsvilkår for anvendelse 
af KOMBITs støttesystemer, som findes her. Systemoverblikket kan 
baseres på det snitfladeoverblik, som KOMBIT har udsendt til alle 
kommuner – om end det er kommunens eget ansvar, at dette overblik 
er korrekt. 

• Kontraktoverblik som giver overblik over de kontrakter, der skal 
tilpasses for at kommunen kan få justeret f.eks. snitflader til den nye 
rammearkitektur i kontrakterne. Kontraktoverblikket er centralt for at 
kommunen kan få tilføjet de relevante krav, når nye kontrakter skal 
indgås. 

• Strategi og eksekvering af flytning af sager/journalnotater og brugere: 
For at kommunen kan opsige KMD Sag kontrakten skal såvel 
sager/journalnotater som brugere være flyttet ud af KMD Sag. Det kan 
være en lang proces, da der skal flyttes hele sagsgange fra KMD Sag 
over til andre it-løsninger. Denne proces er grundigt beskrevet i 
KOMBITs Exit KMD Sag materiale. 
 

10. Opsigelse af Udbetaling Danmark løsningerne, herunder KMD Opus 
Barsel 

Barsel 

Udbetaling Danmarks nye Barsel-løsning, som afløser KMD Opus Barsel, forventes 

at gå i drift medio 2016. 

 

Kommunernes aftaler med KMD om KMD Opus Barsel, der kaldes Tillæg til 

Kontrakt på Dagpengesystemet, skal derfor opsiges til udløb på en nærmere fastsat 

dato medio 2016, jf. om processen nedenfor. 

 

Eftersom den nye Barsel løsning kun benyttes af Udbetaling Danmark og ikke af 

kommunerne, er processen tilrettelagt således at alle kommuner skal opsige deres 

aftaler med KMD – hvorefter aftaleforholdet overgår til UDK og KMD.  

 

Dette sker i praksis ved at UDK i efteråret 2015 har indgået en aftale med KMD om 

UDK’s vilkår for brug af KMD Opus Barsel efter datoen for de kommunale aftalers 

ophør.  

 

Efter den 30. juni 2016 vil kommunerne således ikke blive involveret i eventuelle 

justeringer af go-live datoer eller andre former for fortsat drift af KMD løsningen.  

 

Proces for barsel 

Processen for kommunernes opsigelse af KMD Opus Barsel er følgende: 

 

Kommunerne skal opsige KMD Opus Barsel med virkning pr. 30. juni 2016. 

Bemærk her, at UDK har aftalt særskilt med KMD, at det normale opsigelsesvarsel 

kan fraviges, hvis opsigelsen returneres til KMD inden udgangen af februar 2016. 

https://share-komm.kombit.dk/P024/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20og%20vilkaar.aspx
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Opsigelsesdatoen er blevet kommunikeret til kommunernes programledere for 

Monopolbruddet.  

 

UDK har i bilag 3 (der er opdateret i denne version 2 af opsigelsesvejledningen) 

forsynet kommunerne med en liste over præcis hvilke materialenumre på de 

forskellige løsninger/løsningsaftaler der skal opsiges, og et forslag til formulering af 

opsigelsen.  

 

Proces og tidsplan for opsigelse af de øvrige UDK løsninger 

Efterhånden som de øvrige Udbetaling Danmark løsninger, KMD Boligstøtte, KMD 

Social Pension, KMD Underholdsbidrag Debitor/Kreditor, KMD Børnefamilieydelse 

konkurrenceudsættes, skal disse løsninger opsiges på linje med processen for 

KMD Opus Barsel, som beskrevet ovenfor. UDK vil melde de specifikke tidsplaner 

for opsigelserne ud i god tid inden opsigelserne skal effektueres. 
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Hovedparten af aktiviteterne er gennemført, og indholdet tjener således kun som baggrundsinfo. 
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Oversigt over bilag 

 

Bilag 1: Tidsplan for Monopolbruddet 

 

Bilag 2: Sorø og Ringsted kommuner: Sådan arbejdede vi med kontraktoverblik 

 

Bilag 3: KMDs Standardopsigelse vedrørende barselsdelen af KMD Dagpenge – 

opdateret i version 2.0 

 

Bilag 4: KL’s notat af 28. september 2015 om gevinstrealisering af monopolbrud 

 

Bilag A: Fortegnelse over materialenumre, der er omfattet af standardopsigelser 

 

Bilag B: Standardopsigelse af KMD Sygedagpenge 

 

Bilag C: Standardopsigelse af KMD Sygedagpenge, Københavns Kommune 

 

Bilag D: Standardopsigelse af KMD Aktiv 

 

Bilag E: Standardopsigelse af KMD Aktiv, Københavns Kommune 

 

Bilag F: Standardopsigelse af KMD Sag 

 

Bilag G: Standardopsigelse af KMD Sag, Københavns Kommune 


