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Status på monopolbruddet –  fastlæggelse af betalings-

model m.m. 

Konkurrenceudsættelsen af KMD’s monopolløsninger tager for alvor fart, 

og KOMBIT har som planlagt startet udbud for de første projekter. De 

Fælleskommunale Støttesystemer blev sat i udbud primo februar 2014, og 

Kommunernes Ydelsessystem er netop gået i udbud. Inden sommer følger 

udbuddene af Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA.  

 

Herudover udbyder ATP i løbet af 2014/2015, til brug for Udbetaling 

Danmark, it-systemer til Barselsdagpenge og Pension, Familieydelse og Bo-

ligstøtte.  

 

Alle udbud foregår i tæt koordination mellem KOMBIT og ATP/Udbe-

taling Danmark, ligesom der er indgået aftale om fælles anvendelse af de 

fælleskommunale støttesystemer, som KOMBIT har udbudt på vegne af 

kommunerne. Dette indeholder væsentlige besparelser for kommunerne. 

 

Parallelt med udbudsprocessen og inden underskrivelse af kontrakt med 

leverandøren skal der ske en konkretisering af de generelle vilkår for kom-

munernes deltagelse i udbuddene.  

./. I vedlagte bilag orienterer KOMBIT om den videre proces for dette 

arbejde. 

 

KL har især fokuseret på fastlæggelsen af en ny og transparent betalings-

model for monopolsystemerne, som det også fremgik af orienteringen af 4. 

oktober 2013 til borgmestrene.  

 
Der er blandt andet udført et betydeligt analysearbejde med deltagelse af ca. 

20 kommuner. Et hovedtema i arbejdet har været fastlæggelse af en ”stor-

driftsrabat”, som i nogen grad kompenserer for eksisterende rabatter.  

KL’s bestyrelse har nu besluttet en betalingsmodel, som baseres på indbyg-

gertallet i kommunen, dog således at der kun betales 50 % for indbyggerta l-

let over 150.000.  
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Den nye betalingsmodel afløser en situation, hvor der har været store og 

uforklarlige forskelle i, hvad kommunerne har betalt til KMD for monopol-

løsningerne. Det er uundgåeligt, at en ny betalingsmodel har forskellige 

virkninger for de enkelte kommuner. Men beregninger viser, at med den 

valgte udformning af betalingsmodellen vil ingen kommuner komme til at 

betale mere for de omfattede it-løsninger, end de ville have gjort uden mo-

nopolbruddet. Hvis prisen ”kun" falder med 25 %, som er den af KOMBIT 

garanterede minimumsgevinst for kommunerne under ét,  er der enkelte 

kommuner, som hidtil har betalt en meget lav pris, som vil fastholde denne 

lave pris, men ikke opleve et yderligere prisfald. 

 

I vurderingen af den enkelte kommunes pris bør det imidlertid også indgå, 

at betalingen for de nye systemer inkluderer en række støttesystemer, som 

også kan anvendes af fremtidige kommunale it-løsninger, som derved billig-

gøres. Desuden er der en forventning om, at de nye fagsystemer, som aflø-

ser KMD Aktiv og KMD Dagpenge, vil resultere i et betragteligt effektivi-

seringspotentiale gennem rationalisering og automatisering af arbejdsgange 

som kommunerne selv høster. 

 

KL er i gang med endeligt at kvalificere dette effektiviseringspotentiale i 

forbindelse med UDK analysen og vil dermed helt faktuelt underbygge, at 

monopolbruddet medfører, at en overflytning af opgaveområderne Syge-

dagpenge og Kontanthjælpsydelser til UDK ikke er relevant. 

 

Et antal kommuner tog i forbindelse med tilslutningen til monopolbruddet 

et forbehold, typisk vedrørende betalingens størrelse. Det er KL’s vurde-

ring, at med den valgte betalingsmodel kan disse forbehold bortfalde. I bila-

get har KOMBIT redegjort for konsekvenserne af den nye betalingsmodel 

for den enkelte kommune.    

 

Det kan endelig oplyses, at der er igangsat en planlægningsproces i relation 

til Ejendommens Stamregister (ESR), som også er et af de tunge it-systemer 

på monopolområdet (blandt andet til opkrævning af ejendomsskat), der skal 

konkurrenceudsættes, og hvor der under alle omstændigheder skal ske en 

række omfattende ”ombygninger” som følge af det igangsatte fællesoffentl i-

ge grunddataprogram. Det er forventningen, at konkurrenceudsættelsen af 

ESR vil kræve, at der etableres et eller flere nye fælleskommunale systemer. 

Dette er aktuelt ved at blive analyseret i regi af KL og KOMBIT, og der vil 

i givet fald blive gennemført en ny tilslutningsproces, hvor kommunerne 

skal tilslutte sig udbud, formentlig i efteråret 2014. 

 

Med venlig hilsen 
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