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Til brugere af KMD Opus Debitor 

Public - KMD A/S 

Dette servicebrev indeholder information og plan for 

forretningsonboarding af nye fordringstyper til PSRM.  

 

Forretningsonboarding af nye områder 

 Oversigt over nye forretningsområder 

 Oversigt over nye fordringstyper 

 

Plan for forretningsonboarding 

 Onboardingsforløb 

 Tilmelding til onboarding 

 Webinar 

 

Øvrig information 

 Rentefordringer 

 Klargøring 

 Tilslutning af fordringstype i GS 

 

Forretningsonboarding af nye områder 
 

Civilretslige fordringer, Service og sundhed og Diverse 1 

KMD åbner op for at onboarde de fordringstyper, der ligger under forretningsområderne 

Civilretslige fordringer, Service og Sundhed samt Diverse 1.  

 

Forretningsonboarding 

til PSRM i KMD Opus 

Debitor 

Forretningsonboarding til  

PSRM 

 
Hvad: 

✓ Civilretslige fordringer 

✓ Service og sundhed 

✓ Diverse 1  

Hvordan: 

✓ 4 onboardingsforløb 

✓ I vælger selv hvilke 

fordringstyper 
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For området Civilretslige fordringer er der primært tale om oprettelse af manuelle krav og der 

er kun få fagsystemer der benytter disse fordringstyper. 

For området Service og Sundhed samt Diverse 1 er der både tale om oprettelse af manuelle 

krav og der er også flere forskellige fagsystemer, der benytter disse fordringstyper.  

Ifølge Leverandøroversigten fra DOS-projektet er fagsystemet AS2007, som benyttes af mange 

kommuner, PSRM-compliant. Det betyder, at de sender korrekte stamdata og I kan med fordel 

onboarde de fordringstyper, som dette system benytter. 

Generelt vil det være en god ide, at I holder jer underrettet på KOMBITs hjemmeside under 

DOS-projektet, hvor I har det opdaterede billede af, hvornår de enkelte fagsystemer er PSRM 

klar eller forventer at blive det.  

Denne information kan I med fordel bruge til at vurdere, hvornår det giver bedst mening at 

blive onboardet.  

I nedenstående skema kan du se en oversigt over fordringstyper, som hører under alle 3  

områder: Civilretslige fordringer, Service og sundhed samt Diverse 1.   

 

Område Fordringstyper 

Civilretslige fordringer KOCIVIL – Fakturakrav 

KFFMLØN – For meget udbetalt løn 

KFERSMF – Erstatning med fundament 

KFERSUF – Erstatning uden fundament 

KFSODOM – Kommunal fordring, sagsomkostninger ved dom 

Service og sundhed KFETAND – Egenbetaling, kommunal tandpleje 

KFANBBØ – Betaling for anbringelse af børn og unge 

KFPHJEM – Betaling for ophold på plejehjem 

KFTISBO – Socialtilsynets driftsorienterede tilsyn med tilbud 

KFSKÆTI – Socialtilsynet, skærpet tilsyn med tilbud 

KFBOMSE – Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 

KFBOTLO – Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens § 108 

KFBOTMO – Botilbud efter servicelovens §§109 og 110 

KFEVLBO – El og varme i længerevarende botilbud 

KFREGEV – Efterregulering af el og varme, botilbud 

KFYBOCF – Ydelser ifm. Ophold i botilbud, civilretslige fordringer 

KFMAPHP – Madservice, pleje, hjælp, støtte aflastning mv.  

KFTAKFY – Manglende betaling, aktiverende og forebyggende sigte 
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Diverse 1 KFRÅVEJ – Råden over kommunale vejarealer 

KFFORBØ – Folkeregisterbøder 

KFTIPEN – Tilbagebetaling af pension 

KFPERTI – Tilbagebetaling af personligt tillæg 

KFHAVNY – Havneydelser 

KFHAVNA – Offentlige havneafgifter, kanal, vandvejs- og lodsafgifter 

KFGERBA – Gebyr ved redningsberedskabets udrykning til blinde alamer 

KFKIRGÅ – Kirkegårdsydelser 

KFMUBØU – Undervisning og leje af instrumenter, u. 25 år, musikskoler 

KFMUVOK – Undervisning og leje af instrumenter, + 25 år, musikskoler 

KFDRAKU – Undervisning, kommunale kulturskoler, dramaskoler o.l. 

 

Plan for forretningsonboarding 
 
Onboardingsforløb 

Der bliver tale om 4 onboardingsforløb, som kommer til at ligge på følgende tidspunkter. 

Juni måned Onsdag den 30. juni 2021 

September måned Onsdag den 22. september 2021 

Oktober måned Onsdag den 27. oktober 2021 

November måned Onsdag den 24. november 2021 

 

Du kan selv beslutte, hvilken måned du ønsker at blive onboardet i.  

Derudover kan du også selv beslutte, hvilke fordringstyper indenfor de forretningsområderne 

du ønsker at onboarde til PSRM.  

Her kan du med fordel gennemgå fordringstyperne og de fagsystemer du benytter, for at finde 

ud af om de har tilrettet deres stamdata.  

Hvis du ikke vælger at blive onboardet i et af de 4 onboardingsforløb forventer KMD, at der 

kommer et opsamlingsforløb på et senere tidspunkt. Dette vil formentlig blive i løbet af 2022.  
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Tilmelding til onboarding   
 

Du skal udfylde det skema som er medsendt i vedlagte regneark.   

Skemaet skal sendes til fællespostkassen PSRMOpusDebitor@kmd.dk. 

Skemaet skal være KMD i hænde senest fredagen i ugen inden onboarding finder sted.  

For onboarding i juni måned betyder det, at skemaet skal være KMD i hænde senest fredag 

den 25. juni 2021.  

  

Webinar  

  
KMD vil indkalde til et ”spørge-webinar” forud for den første onboarding i juni måned.  

Her har du mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er noget i forhold til dette servicebrev, 

som du er i tvivl om og som kræver yderligere uddybning.  

Webinaret vil blive holdt den 22. juni 2021 kl. 14.30 – 15.30. Indbydelser forventes at blive 

sendt ud i løbet af torsdag den 17.06.21 eller fredag den 18.06.21 

     
Øvrig information 
 

Rentefordringer 

I skal være opmærksom på, at det fortsat ikke er muligt at onboarde relaterede 

rentefordringer til de ”hoved-fordringstyper”, som bliver onboardet.  

Forretningsområdet vedrørende renter ligger fortsat til behandling hos Udviklings- og 

forenklingsstyrelsen og KMD kender ikke tidshorisonten for, hvornår området bliver frigivet, så 

onboarding kan igangsættes.  

 

Klargøring  

Hvis du har krav, som opfylder stamdatakravene, bør du allerede nu begynde at overveje, om 

du skal tilrette din rykkerprocedure, så du sikrer, at de krav som er PSRM klar ikke bliver sendt 

til inddrivelse før onboarding til PSRM er sket. 

Samtidig kan du også allerede nu begynde at tilrette stamdata og tilføje fordringstypen på de 

krav, som allerede er registreret i KMD Opus Debitor, så de er PSRM klar når onboarding til 

PSRM finder sted.   

 

Tilslutning af fordringstype i GS 

 

For at du kan sende fordringer til inddrivelse i PSRM skal din kommune være tilsluttet til 

fordringstypen i PSRM.  

Du kan tjekke, hvilke fordringstyper din kommune har bestilt på fordringshaverinfo. 

Du kan benytte dette link: https://info.fordringshaverportal.skat.dk/til-

kommunerne/fordringstyper/  

mailto:PSRMOpusDebitor@kmd.dk
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.fordringshaverportal.skat.dk%2Ftil-kommunerne%2Ffordringstyper%2F&data=04%7C01%7CAXH%40kmd.dk%7C72cbb2b6bb0f45ad1a2808d92fd27dce%7C1e2ad6d6274f43e889efd36d65bb83b5%7C1%7C0%7C637593403375938655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gP1xbQWkqIfy0C7Q9JXUkndSIld8O0mbQrk6v5nvOuk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.fordringshaverportal.skat.dk%2Ftil-kommunerne%2Ffordringstyper%2F&data=04%7C01%7CAXH%40kmd.dk%7C72cbb2b6bb0f45ad1a2808d92fd27dce%7C1e2ad6d6274f43e889efd36d65bb83b5%7C1%7C0%7C637593403375938655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gP1xbQWkqIfy0C7Q9JXUkndSIld8O0mbQrk6v5nvOuk%3D&reserved=0
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Mangler du adgang til nogle fordringstyper, skal adgangen bestilles på 

fordringshaversupport.ici@ufst.dk 

  
 
 

Vi vil altid gerne hjælpe dig! 
 

Har du spørgsmål til dette servicebrev eller generelle spørgsmål vedrørende 

forretningsonboarding til PSRM kan du kontakte fællespostkassen PSRMOpusDebitor@kmd.dk 

 

Venlig hilsen 

KMD Opus Debitor 

 

4460 7210 

 

opusdebitor@kmd.dk 
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