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Fra lejer …til ejer

REJSEN UD AF MONOPOLET



• Salg af KMD med monopol-situation til følge
• Utilfredshed, men ”vi ved hvad vi har”
• Mulighed for væg-til-væg assistance

2008



• Udvikling af it-standarder som basis for 
flerleverandør-marked

• Vækst i brug af øvrige leverandører på K98 løsninger
• Fortsat dominans af KMD’s ”monopol-systemer”

2013



• Kommunale forberedelser til monopolbrud enkeltvist og 
via kommunale fællesskaber

• Nye kommunale muligheder som følge af 
fælleskommunal it-infrastruktur

2018



• Hver kommune er ”herre i eget hus” 
i flerleverandør-marked

• Stigende krav til styring og kompetencer
• Markant stigende forventninger

2022



NY VIRKELIGHED



STRATEGISKE TRENDS OG KRAV TIL KOMMUNERNE OG KOMBIT

FORTSAT EFFEKTIVISERINGSPRES
• Den demografiske udvikling / udfordring
• Mangel på arbejdskraft
• Sammenhæng på tværs af den offentlige sektor
• Innovation i service og velfærd

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED
• Økologi, grøn energi og genbrug af ressourcer
• Miljøbeskyttelse og klimasikring

DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING
• Data, data, data
• Store muligheder og høj hastighed
• Store forventninger fra borgere og virksomheder
• Platforme og infrastruktur 
• Sikkerhed

Ca. 60% af EU’s 
investeringspuljer i de 
kommende år er afsat til 
digitalisering & klima 

Regeringen kommer med en 
ny digitaliseringsstrategi 
meget snart



STØRRE UDFORDRINGER FOR KOMMUNERNE OG KOMBIT

• Båndbredde i kommunerne
Mange kommuner er udfordret på at kunne nå alle de digitaliseringsopgaver, som er identificeret og 
besluttet 

• Værdiskabelse
Alle 98 kommuner får ikke den samme værdi ud af de løsninger, som KOMBIT har indkøbt

• Digitaliseringspotentiale
Løsningerne, som KOMBIT har indkøbt, kan i endnu højere grad integreres med andre af de 
nuværende kommunale løsninger

• Data
- Anvendelsen af styringsdata er meget forskellig på tværs af de 98 kommuner
- Implementering af nye data-standarder er svært at realisere på den korte bane

• Leverandørmarkedet
- Antallet af potentielle leverandører er blevet færre, og lysten til at byde på kommunale udbud 
mere selektivt

- Cloud-leverandørerne er endnu ikke alle med på GPDR-vognen



FORSKELLIGE UDGANGSPUNKTER FOR DIGITALISERING



DEN VIDERE REJSE



Aula
BBR – Bygnings- og Boligregister
Borgerblikket
Byg og Miljø
CPR/CVR
DOS - Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning
DUBU – Udsatte Børn og Unge
EESSI - EU-forordning om Sygedagpenge
FLIS - Fælleskommunal Ledelsesinformation
FVDB – Fælleskommunal virksomhedsdatabase
Fælles Biblioteksinfrastruktur
Fælles Bibliotekssystem
Fælles Sprog III
KDI – Kommunernes data og infrastruktur
Kommunernes Pensionssystem (KP)
Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
Kommunernes Ydelsessystem (KY)
Køreprøvebooking
Mit Sygefravær
NemRefusion
SAPA – Sags- og Partsoverblik
Social Frikort
Sygesikring
Udfasning af ESR
Udfasning af kritiske forudsætningssystemer
Valg
Ydelsesrefusion
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HVORDAN ER KOMMUNERNE, KL OG KOMBITs ROLLER I DEN 
KOMMUNALE DIGITALE UDVIKLING? 



HVORDAN UNDERSTØTTER KOMBIT BEDST KOMMUNERNE 
I DEN DIGITALE UDVIKLING? 

Administrationshus  
(indkøber & forvalter)

Fuld service 
integrations- og 
udviklingshus 

(understøtter den 
kommunale, digitale 

udvikling)

KMDKOMBIT



BRUGERTILFREDSHED MED FÆLLESKOMMUNALE LØSNINGER 
I DRIFT

Tilfredshed med løsningen 
november 2020 og juni 2021

Tilfredshed med supporten 
november 2020 og juni 2021



• Kommunal ibrugtagning og øget værdi af it-løsninger

• Udbredelse, udvikling og øget udbytte af den 
fælleskommunale infrastruktur

• Realisere nye digitaliseringspotentialer til øget 
velfærd

• Øget konkurrence på fælleskommunale it-marked

• Genudbud af samfundskritiske it-løsninger

• Understøtte kommunernes digitaliseringsprogram

• Understøtte KL’s interessevaretagelse

HVOR ER FOKUS LIGE NU



SPØRGSMÅL?
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