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1. Velkomst v. Jesper Bo Seidler 

KOMBIT vil i begyndelsen af 2015 udbyde udvikling, drift og vedligehold af et it-

system til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag, hvilket er baggrunden 

for informationsmødet.  

KOMBIT ønsker at kvittere for interessen og den brede interesse blandt 

leverandørerne i forbindelse med det forestående udbud. Udbuddet af 

Ejendomsskatte og Ejendomsbidragssystemet vil blive baseret på de erfaringer 

som KOMBIT har opnået på de fire monopolsprojekters udbud i 2014. 

2. Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag v. Sanne Mi Poulsen 

Regeringen og KL har indgået aftale om Grunddataprogrammet, som består af i alt  

ni delaftaler. 

Det nuværende Ejendomsstamregister (ESR) skal udfases til fordel for nye, 

moderne, autoritative registre samt en ny kommunal løsning til at opkrævning 

ejendomsskat og bidrag. 

Succeskriterierne for projektet omfatter korrekt beregning og opkrævning af 

ejendomsskatter og ejendomsbidrag, brugervenlig og effektiv it-understøttelse, 

information på skattebilletten og en robust it-løsning som helhed. 

Der er, og vil være, en høj grad af kommunal involvering i forbindelse med udvikling 

og videreudvikling af systemet. 

Systemet forventes idriftsat september 2016 i skyggeproduktion og i fuld produktion 

august 2017. 

3. Arkitektur og Systemlandskab v. Simon Mark Pedersen 

Slides med baggrund i løsningsarkitekturen og skattebilletten som den er i dag. (Se 

separate slides). 

4. Transition v. Sanne Mi Poulsen 

Overgangen fra ESR til en ny løsning sker gennem leverering af dataudtræk. Den 

nye leverandør kommer til at stå for transformationen af data, med hjælp fra 

KOMBIT. 

Integrationstesten op mod Grunddataprogrammet for den nye løsning skal ske i maj 

2016. 

Når den nye løsning er i drift i 2016 er det hensigten at lade ESR køre parallelt indtil 

udgangen af 2017. 
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5. Teknisk dialog 

Projektet afholder teknisk dialog i  i uge 51 og igen i uge 4/5 i 2015. 

Møderne afholdes for at give markedet mulighed for at gå i dybden med det 

offentliggjorte materiale og præsentere bekymringer og konstruktive forslag under 

en forudbestemt ramme. 

6. Dialog/spørgsmål 
 

Spørgsmål: Kommer sager via Støttesystemernes Beskedfordeler? 

Svar: I forbindelse med Datafordelen etableres der en Grunddata-beskedfordeler. 
Herigennem modtaget Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet beskeder om 
hændelser i Grunddataregistrene. Den fælleskommunale beskedfordeler kan 
komme i spil ifm. udveksling af hændelser imellem SKATs vurderingssystem og 
KOMBITs opkrævningssystem (ejendomsskat og bidrag). 

 

Spørgsmål: Kommer data fra SKAT? 

Svar: Vurderingsoplysninger fra SKAT hentes gennem Datafordeleren. Herudover 
vil der skulle etableres en integration til SKATs vurderingssystem for yderligere 
oplysninger relevante for beregning og behandling af sager. Informationsbehovet er 
beskrevet i Løsningsarkitekturen.  

 

Spørgsmål: Er informationsmodellen fastlagt i kravspecifikationen eller vil der være 
mulighed for at komme med anbefalinger til eller modeller for en 
informationsmodel? 

Svar: KOMBIT skelner mellem informationsmodellen og den faktiske 
implementering (datamodellen). Datamodellen og informationsmodellen kan godt 
afvige, hvis det systemmæssigt giver mening - dog forudsat, at KOMBIT og 
kommunernes behov for et robust og fleksibelt system overholdes, og at data der 
udstilles overholder krav udstukket fra Grunddataprogrammet (BFE mv.).  

 

Spørgsmål: Er der sammenhæng i tidsplaner mellem udbud af Ejendomsskat og 
Ejendomsbidrag og udfasning af ESR? 

Svar: Det er der. Og for at sikre  sammenhængen er de to projekter lagt sammen i 
KOMBIT. 

 

Spørgsmål: Vil der være opmærksomhed på brugerrejser i udbudsmaterialet? 

Svar: Det vil blive taget med i overvejelserne omkring udbudsmaterialet og i forhold 
til de andre KOMBIT-udbud. 
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Spørgsmål: Forventer KOMBIT der skal leveres en prototype på en løsning? 

Svar: Det har ikke været tanken, men det er muligt at drøfte under den tekniske 
dialog. 

 

Spørgsmål: Er det muligt at drøfte tidsplanen for udbuddet? 

Svar: Det er muligt at drøfte tidsplanen under den tekniske dialog, men af hensyn til 
Grunddataprogrammet, vil der være nogle stærke afhængigheder til milepæle, som 
skal overholdes. 

 


