
 
 

 
 
 
 
 

Til borgmesteren 

 
 
 

Tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolo m-

rådet 

Allerede ved salget af KMD i slutningen af 2008 stod det klart, at den 

kommunale sektor i kraft af KMD’s monopol på en række kritiske it-

systemer stod over for en stor udfordring, som ville kræve, at kommunerne 

fremover i langt højere grad handlede i fællesskab. Dette var også baggrun-

den for, at KOMBIT som kommunernes it-fællesskab blev dannet i kølvan-

det på KMD-salget. 

 

Der er efterfølgende i fælleskommunalt regi gennemført omfattende aktivi-

teter for at berede vejen til øget konkurrence på det kommunale it-marked 

og for konkret at forberede de kommende udbud på de områder, som i dag 

betjenes af monopolsystemerne. 

 

KL’s bestyrelse har blandt andet bedt KOMBIT om at udarbejde en ud-

budsplan for monopolbruddet og gennemføre de nødvendige udbud på 

kommunernes vegne. Løsningerne vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge 

og sagsoverblik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur (støttesyste-

mer, serviceplatform mv.) står nu foran at skulle i udbud, da den del af 

transitionsaftalen, som lægger et loft over prisudviklingen på KMD’s mo-

nopolløsninger, udløber i 2014. 

 

Det er af flere grunde nødvendigt, at kommunerne står sammen om at gen-

nemføre monopolbruddet, og at alle tilslutter sig de fælles udbud: 

• Det undgås med et samlet udbud, at der bliver tale om unødig og dyr 

dobbeltudvikling og parallel vedligeholdelse af flere ens systemer. 

• Et landsdækkende udbud vil gøre det mere attraktivt for andre leveran-

dører at forsøge at komme ind på markedet på trods af de store og ris i-

kable investeringer, som det vil kræve fra leverandørens side. 

• Det er nødvendigt for at kunne gøre den forpligtigelse gældende, som 

KMD har i henhold til transitionsaftalen til at bistå med udfasningen. 

Enegang fra enkelte kommuners side kan her få store negative konse-

kvenser for de øvrige kommuner. 
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• Gennem et kapitaludlæg fra KOMBIT kan det undgås, at kommunerne 

får store ekstra it-udgifter på kort sigt som følge af de store startinveste-

ringer, som er påkrævet, når så store it-systemer skal konkurrenceudsæt-

tes.  

 

Endelig indgår den fælleskommunale udfordring med at bryde monopolet 

også i økonomiaftalen for 2013, hvor det er forudsat, at alle kommuner 

tilslutter sig udbuddene på monopolområdet. 

  

Der er samlet set meget betydelige besparelser at hente gennem fælles ud-

bud af de kritiske it-løsninger. Den samlede pris, som kommunerne under ét 

kommer til at betale for de nye løsninger, vil være minimum 25 pct. lavere 

end det, som alternativt skulle betales, hvis KMD’s monopolløsninger for t-

satte som hidtil. Reelt kan besparelsen meget vel være højere, da der alt an-

det lige vil være en betydelig risiko fremover for uforholdsmæssige store 

prisstigninger på området, hvis dette fik lov til at fortsætte uændret som et 

monopolområde.  

 

Betalingen for de nye systemer vil desuden inkludere en række yderligere 

fordele. Det gælder i form af øget digitalisering af en række arbejdsgange og 

dermed mulighed for øget effektivisering, samt udvikling af og drift af den 

rammearkitektur (støttesystemer o.a.), som generelt vil styrke konkurrence-

mulighederne på det kommunale it-marked og på sigt medføre lavere om-

kostninger til it.  

 

For den enkelte kommune vil de økonomiske konsekvenser variere, da 

kommunerne i dag betaler meget forskellige priser for KMD’s 

monopolløsninger. KOMBIT har i samråd med KL og en række kommuner 

igangsat arbejdet med at formulere et forslag til en konkret model for 

fordeling af omkostninger, som kan sikre, at kommunernes behov for 

gennemskuelighed på leverance og betaling opnås. 

 

Tilslutningsaftalen gælder fra underskrivelsen af aftalen frem til idriftsætte l-

se af de nye systemer i 2014 og derefter 10 år frem til 2024, som dækker 

afskrivningsperioden. Den forholdsvis lange afskrivningsperiode skal ses i 

lyset af de store startomkostninger og det deraf følgende kapitaludlæg på 

godt 1 mia. kr. fra KOMBIT. Der vil dog være mulighed for at udtræde af 

aftalen efter seks år. For at undgå, at de øvrige kommuner kommer til at 

afholde omkostningerne for den kommune, som ønsker at udtræde, skal 

den udtrædende kommune i givet fald fortsætte sine betalinger indtil af-

skrivningsperiodens udløb. 

 

Processen med udbud, kontraktindgåelse/leverandørstyring og implemen-

tering vil foregå fra, at KOMBIT har alle de underskrevne aftaler, til 
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systemerne bliver sat i drift gradvist i løbet af 2014-2016. En nærmere 

tidsplan fastlægges i de enkelte projekter. 

 

./. Der vedlægges en tilslutningserklæring, som kommunen bedes underskrive 

og fremsende til KOMBIT inden udgangen af 2012. 

 

./. Endvidere vedlægges et baggrundsnotat med uddybende oplysninger om 

monopoludbuddet. 

  

Spørgsmål til dette brev kan rettes til konsulent Mathilde Aastrøm (tlf. 3370 

3214, e-mail mas@kl.dk). Spørgsmål til tilslutningserklæringen, vilkårene for 

tilslutningen og de enkelte udbud kan rettes til Poul Ditlev Christiansen, 

chef for forretningsudvikling i KOMBIT (tlf. 3334 9444, e-mail 

pdc@kombit.dk). 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Erik Nielsen 

 Kristian Wendelboe 

 


