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NYT FRA DIGITALISERINGSKLAR OPKRÆVNING OG SYSTEMTILRETNING (DOS) 

Tak for hjælpen 

Først og fremmest tak fordi I har beriget til leverandøroversigten. Dette har udgjort en 

stor hjælp i forhold til dialogen med leverandørerne. 

KOMBIT er allerede i god dialog med rigtig mange leverandører, dette sker i takt med 

at de forskellige forretningsområder færdiggøres fra SKATs side.  

KOMBIT og KL er i løbende dialog med SKAT (UFST og GÆLDST). 

Du er som altid velkommen til at skrive til projektleder Malene Johansen 

mjo@kombit.dk med dine spørgsmål og information om jeres leverandørsituation.  

 

Fra rammeaftaler til konkrete aftaler 

For de leverandører hvor deres fagsystem er tilgængeligt på SKI 02.19 (ny og gammel), 

er det ikke hensigten at der indgås andre rammeaftaler. Her må vi forvente, at 

leverandøren overholder de på SKI aftalte rammer og tidsfrister.  

  

Når KOMBIT har indgået en rammeaftale, med en leverandør af et fagsystem, vil det 

fremgå af oversigten, som du til enhver tid kan finde på www.kombit.dk/dos.  

 

Det er herefter kommunens ansvar at tage kontakt til leverandøren og aftale det videre 

forløb. KOMBIT har alene sikret rammer for tidsplan og max-pris. Det konkrete 

aftaleforhold er derfor fortsat mellem leverandøren og kommunen – og prisen er fortsat 

til forhandling.  

 

Hvad skal jeg som kommune være opmærksom på? 

1) Følg løbende med på SKATs hjemmeside 

https://info.fordringshaverportal.skat.dk/til-kommunerne/ og sætte sig ind 

materialet hvor det er nødvendigt.  

 

2) Oversigten opdateres løbende, så følg med på hjemmesiden 

https://www.kombit.dk/dos  

 

3) Tilmeld dig DOS-projektet nyhedsbreve på 

https://kombit.dk/nyhedsbreve  

 

4) Følg med KL’s Yammer-gruppe (lukket netværk - kun for kommuner) 
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Hvad kan kommunen gøre for berige/støtte processen  

1) Vær opmærksom ved skifte af system/leverandør 

Køb såvidt muligt på SKI, eller sørg for at sikre, at ”lovvedligehold” er 

skrevet ind i kontrakten dvs. det skal sikres at jeres nye leverandør har 

ansvar for at systemet understøtter kravene til PSRM (fordringstype 

mv.) og leverer snitfladen til debitorsystemerne.  

 

2) Giv besked til KOMBIT hvis der skiftes system/leverandør 

Så kan vi holde listerne opdateret og ajourført med antallet af 

kommuner pr. fagsystem 

 

3) Vær særlig opmærksom på de krav der må ligge som fakturakrav  

Disse er pt. ikke er understøttet af den direkte systemtilpasning 

 

4) Er man i dialog med sin leverandør må man godt minde om PSRM 

Og den tilhørende systemtilretning samt evt. opdatering af kravene til 

snitfladen 

 

5) Kend ansvarsfordelingen  

”Stamdata – fordringstyper” mellem Fagsystem, Debitorsystem og 

PSRM (SKAT)" 

 

 

 


