
VELKOMMEN TIL WEBINAR OM

ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN (ØIR)

Den 12. november 2019
Vi tjekker lyd kl. 12.55 og webinaret starter kl. 13.00

Husk at slukke eller 

mute din mikrofon…
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VELKOMMEN



5% 10%

29%

23%

21%

7% 5%

1 person 2 personer 3 personer 4 personer

5 personer 6 personer 7 personer

Hvor mange er tilmeldt fra hver kommune?



KOMBIT ER KOMMUNERNES 
IT-FÆLLESSKAB. 

VI SKABER ET FUNDAMENT FOR 
FREMTIDENS KOMMUNE GENNEM 
SIKKER, SAMMENHÆNGENDE OG 

INNOVATIV DIGITALISERING



Velkomst og dagens webinar om Økonomi i Rammearkitekturen

Maibrit Georg

Mette Vinther Poulsen

Ca. tider Program

13.00 - 13.10 Velkomst og dagens webinar

13.10 - 14.25 Økonomi i Rammearkitekturen

• Baggrunden for ØiR

• Hvad er ØiR? (ØiR Finans, ØiR Debitor og 

ØiR Faktura)

• Status på udvikling og idriftsættelse af ØiR

14.25 - 14.55 Implementering og ibrugtagning af ØiR

• Basisimplementering af ØiR i kommunens 

økonomifunktion

• Ibrugtagning af ØiR med YR og KSD

14.55 - 15.00 Evaluering og afslutning 

Send kommentarer og 

spørgsmål til 

oeir@kombit.dk

311
tilmeldte

Vi gennem-

fører undervejs, 

undersøgelser, 

hvor I gerne må 

bidrage

mailto:oier@kombit.dk


Når vi slutter i dag, har vi ramt 
skiven, hvis du oplever at have…

• overblik over og forståelse for hvad 

Økonomi i Rammearkitekturen er og 

omfatter

• overblik over og forståelse for kommunens 

forestående implementerings- og 

ibrugtagningsopgaver relateret til ØiR

• et klart billede af, at kommunens 

bogføring og opkrævning spiller en helt 

central rolle

• fået et udgangspunkt for at håndtere 

basisimplementeringen af ØiR



KOMBIT er klar ved mailen, skriv dine eventuelle  

kommentarer og stil spørgsmål på oeir@kombit.dk

KOMBIT samler 

spørgsmål og svar i  FAQ

Præsentationen kan tilgås fra 

kombit.dk  umiddelbart efter 

webinaret

Link til optagelsen kan 

rekvireres på 

oeir@kombit.dk



Økonomi i 

Rammearkitekturen (ØiR)

v chefkonsulent Maibrit Georg
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Dagsorden for introduktionen til ØiR

1. Hvad er Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)?

Hvad er formålet og værdien ved ØiR?

2. Hvad er - og hvordan fungerer Finansintegrationen? 

3. Hvad er - og hvordan fungerer Debitorintegrationen?

4. Hvad er - og hvordan fungerer Fakturaintegrationen? 

5. Kort om NemKontointegrationen

6. Status

https://www.kombit.dk/indhold/beskrivelser-af-%C3%B8ir-snitflader#overlay-context=projekt/%25C3%25B8konomi-i-rammearkitekturen-%25C3%25B8ir


ØiR – Økonomi i Rammearkitekturen 
er del af den fælles kommunale infrastruktur



Formål og værdi af Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)

• Samme standard snitflade kan bruges af mange fag- og ERP-systemer
• Sænke barriererne for kommunerne for at skifte ERP-system eller 

fagsystem
• Undgå at flere fagsystemer skal implementere samme funktionalitet, som 

allerede er i ERP-systemerne

• Reducere kommunernes arbejdet med at korrigere forkerte transaktioner

• Sikre at kommunerne kan leve op til SKAT’s krav til fordringer, der skal 
sendes til inddrivelse hos SKAT. Dvs. at fordringer kan afleveres til PSRM, 
SKAT’s inddrivelsessystem.

• Understøtte monopolbruddet
• Give nye forretningsmuligheder - og funktionalitet der understøtter dette



De nye snitflader i et historisk 
perspektiv

• ØiR Finans (SF1590_A) udbygger KMD’s G69

• ØiR Debitor (SF1590_B) udbygger KMD’s G19 og 

introducerer ny funktionalitet

• ØiR Fakturahåndtering (SF1590_D) fornyelse af 

bilagsintegration

• ØiR NemKonto (SF1590_E) direkte adgang til NemKonto 

uden brug af KMD Udbetaling



HVORDAN FUNGERER 
INTEGRATIONERNE

FINANS, DEBITOR OG FAKTURA?



Kommunernes 

Ydelsessystem

KY

…..
Institutions-

system(er)

Fælles 

Biblioteks-

system

FBS

Kommunernes 

Sygedagpenge-

system

KSD

Serviceplatformen

(ØiR)

KMD OPUS EG Øs IndsigtFujitsu 

Prisme

SF1590_A – Finans, Afsend økonomiposteringer

SF1590_B – Debitor 

SF1590_D – Faktura, Afsend faktura til fakturagodkendelse



Hvad gør Serviceplatformen og Beskedfordeler?

De virker som et intelligent postkontor, som kan benyttes til:

• Dataudveksling indenfor samme myndighed (mellem systemer)

• Dataudveksling mellem myndigheder

• Sikrer, at der er Serviceaftaler mellem afsender og modtager

• Der er en Abonnementsmodel (Sende og aflevere beskeder) 



ØIR FINANS

AFSEND ØKONOMIPOSTERING
SF1590_A



SF1590_A Finans
Afsend økonomiposteringer

Formålet er at kunne sende besked om

bogføringsgrundlag fra fagsystem til økonomisystem 

BogføringssystemFagsystem

Besked om bogføringsgrundlaget for en bevilling



ØiR-Finans overblik

Fagløsning

Udbetal

ydelse 

Bogførings-

grundlag

Økonomisystem

Omsætningstabel

Konto-

plan

Sortiment

Sorti-

ment

Modtaget Bogført
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Dataoverdragelse

Forret-

nings-

kvittering
Kontrol

Validering

Forretnings-

kvittering

Postering

Bogføring
Ok
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ØiR Finans: Bogføringsgrundlag fra fagsystem til økonomisystem 
Resumé:

• Dataoverdragelse kan kun ske, når data er valideret og accepteret 

• Ændret ansvarsdeling for bogføringsgrundlag og fejlrettelse

• Validering af bogføringsgrundlag inden postering

• Omsætningstabel og brug af sortimenter (både fælles og lokale værdier)

• Fejl rettes ved kilden – i fagsystemet og genfremsendes i tilfælde af fejl



Ny funktionalitet til ØiR Finans

Udveksling af data mellem myndigheder

Fleksibel konteringsmodel – både arbejde med IM kontodimensioner og 

mulighed for at tilføje egne dimensioner

Tilføje referencenøgler til posteringslinjen – her er nogle eksempler fra 

Kommunernes Ydelsessystem (KY): 

• Reference til den enkelte betalingsanmodning (NemKonto)

• Reference til skatteår (lettere at følge op på skattekonto)

• Reference til SE-nr.

• …

• …



ØIR DEBITOR
SF1590_B



ØiR Debitor (SF1590_B)

DebitorsystemFagsystem

Fordring (økonomisk krav)

Søg og hent informationer

+ evt. indbetaling

Formålet er at sende grundlaget for en opkrævning fra 

et fagsystem til debitorsystem, så der kan dannes en 

faktura til en borger i Debitorsystemet.

Samt sikre, at fordringer har et format, så de evt. kan 

afleveres til SKAT’s inddrivelsessystem.



Debitorintegration - Eksempel

1. FBS sender en fordring til Debitorsystem

2. Debitor sender faktura til borger

3. Borger betaler faktura

4. Debitorsystemet sender besked til 

fagsystem om indbetaling

Hvis borger ikke betaler

Sender debitorsystemet rykker og 

tilskriver evt. renter

Kravet afleveres til inddrivelse til SKAT’s

inddrivelsesmyndighed

Kommunernes 

Ydelsessystem 

(KY)
….Institution

Fælles 

Bibliotekssystem

(FBS)

Kommunernes 

Sygedagpengesystem

(KSD)

Serviceplatformen

(ØiR)

KMD 

OPUS

EG Øs 

Indsigt
Fujitsu 

Prisme

Hvis der stadig ikke betales 



ØiR Debitor

Dataoverdragelse af fordring (økonomisk krav) mellem et fagsystem og et 

debitorsystem

Hurtig gennemgang af:

• SF1590_B_01: Afsend DebitorRegistrering

• SF1590_B_02: Afsend DebitorForespørgsel

• SF1590_B_03: Afsend DebitorIndbetaling



SF1590_B_01: Afsend DebitorRegistrering
Oprette og ajourføre debitorkonto

Fra fagsystem til debitorsystem
• Sende en fordring fra fagsystem til debitorsystem. Dvs. Oprette en debitorkonto

• Tilføje flere fordringer til samme debitorkonto

• Nedregulere tidligere fremsendte fordringer

• Foretage ejerskifte 

• Overdrage ansvar for ajourføring af debitorkonto fra fagsystemet

• Sætte fordring til opkrævning (tilstandsændring fra ”Afventer Opkrævning” til 

”Opkræv”)

• Afslutte hæftelse

Fra debitorsystem til fagsystem

• Indbetaling og afskrivning på fagsystemets fordringer (information og 

driftspostering)

• Give besked om, at debitorkontoen i debitorsystemet er lukket (fagsystemet 

kan nu sætte mellemværendet til kassation)



SF1590_B_02: Afsend DebitorForespørgsel
Søge og hente debitorregistrering

• Mulighed for at søge en enkelte debitorkonto eller liste af debitorkonti

• Hente alle detaljerede informationer

inkl. Indbetalinger, afskrivninger, nedreguleringen, renter og rykkergebyr

• Understøtter borgers adgang til egne data



SF1590_B_03: Afsend DebitorIndbetaling
Send besked om indbetaling fra debitorsystemet 
til fagsystemet 
(sikre to-vejskommunikation om indbetalinger)

• Mulighed for, at fagsystemet kan fremsøge fordringer med relaterede fordringer, 

som fagsystemet kan indbetale på

• Modtage besked via abonnement på de fordringer, der kan indbetales på

• Foretage indbetaling – mulighed for, at der kan foretages indbetaling via et 

fagsystem (eks. FBS - Fælles Bibliotekssystem, parkeringssystem)

• Mulighed for, at fagsystemet kan nedregulere fordring, svarende til det 

indbetalte beløb



ØIR FAKTURA
1590_D



SF1590_D Faktura

Formålet er, at fakturahåndteringssystemet kan 
sende en faktura til godkendelse i fagsystemet

Faktura til godkendelse

Faktura godkendt/afvist

Fakturahåndterings-

system

Fagsystem



ØiR Fakturaintegration – faktura til godkendelse

• Understøtte fakturakontrol i fagforvaltningen
• Centralt overblik over kommunens faktura og status på betaling
• Udnytte funktionalitet til betaling, kreditorhåndtering og postering

Leverandør

Faktura-

håndteringssystem
Fagsystem

Faktura

info

Foretag 

postering

Kontrol af

fakturainfo
Behandler 

fakturainfo

Behandl i 

kreditor

Fremsender 

Fakturainfo

Fremsender

fakturainfo

Fremsender 

fakturainfo svar

Betaler faktura

30



SF1590_D - Faktura

• Fakturaudlån fra fakturahåndteringssystem til fagsystem

• Fagsystemet kan svare ved at godkende eller afvise fakturadokument

- Faktura, kreditnota, rykker, Utility Specification (UTS)

Fakturadokumentet behandles først af fagsystemet, når fagsystemet har accepteret 

overdragelsen

• Godkendelsessvar kan indeholde driftsposteringsanvisning (svarer til SF 1590_A)

• Fagsystemet kan informere om den dialog, der evt. har været med leverandøren

• Understøtter OIOUBL 

• Forberedt for: PEPPOL, manuelle fakturaer og udgiftsbilag



KOMBIT er klar ved mailen, skriv dine eventuelle  

kommentarer og stil spørgsmål på oeir@kombit.dk

KOMBIT samler 

spørgsmål og svar i  FAQ

Præsentationen kan tilgås fra 

kombit.dk  umiddelbart efter 

webinaret

Link til optagelsen kan 

rekvireres på 

oeir@kombit.dk



ØIR NEM KONTO

BETALINGSANMODNING TIL NEM 
KONTO
1590_E



SF1590_E – NemKonto 

Kommunernes 

Ydelsessystem 

(KY)

….….
Det kommunale 

Pensionssystem

Kommunernes 

Sygedagpenge-

system 

(KSD)

Serviceplatformen

(ØiR)

NemKonto



SF1590_E –
Afsend betalingsanmodning til NemKonto

NemKontoFagsystem

Betalingsanmodning til udbetaling af bevilling

Besked tilbage fra NemKonto

Formålet er, at et fagsystem kan sende en udbetalingsanmodning 

til NemKonto og få svar tilbage om udbetalingen



SF1590_E NemKonto 
Afsend betalingsanmodning

• Fagsystemet kommunikerer direkte med NemKonto

• Fagsystemet vil nu modtage svar fra NemKonto om betalingen gik igennem 
eller ej. Dette giver en ny mulighed for opfølgning i fagsystemet.

• Nye opgaver for fagsystemet:
• Finanskontere betalingsanmodninger
• Modpostere afviste betalingsanmodninger



STATUS OG PLANER



Snitflade Status Plan

SF1590_A Finans Klar

SF1590_B_01 Debitor Del 1: til SKAT 

og KSD

Klar KDS pilot ultimo nov. 

2019

SF1590_B_01 Debitor Del 2 Under udvikling og 

test

Kan tages i brug feb. 

2020

SF1590_B_02 Debitor Under udvikling og 

test

Q4, 2019

SF1590_B_03 Debitor Under udvikling Q1, 2020

SF1590_C Udbetalings-

anmodning

Klar

SF1590_D Faktura Klar til udvikling Q1, 2020

SF1590_E NemKonto Under 

tilslutningsprøve

Q4, 2019

Opdateret den 11. november 2019



Projekterne Plan Snitflade

Kommunernes Syge Dagpenge system 

(KSD)

Ultimo nov. 2019 SF1590_A, 

SF1590_B_01 del 1

SF1590_C

Ydelsesrefusion (YR) Q1 2020 SF1590_A

Kommunernes Ydelsessystem (KY) Q2 2020 SF1590_A

SF1590_B_01 

SF1590_B_02

SF1590_B_03

SF1590_D

SF1590_E

Fælles Bibliotekssystem (FBS) Q1 2020 SF1590_B_01

SF1590_B_02

SF1590_B_03

SF1590_D

Opdateret den 11. september 2019



SKI rammeaftale 02.19

KOMBIT har i samarbejde med SKI lavet en aftalemodel, der sikrer sammenhæng 

mellem KOMBIT’s arbejde med monopolbruddet, etableringen af den 

fælleskommunale infrastruktur samt de løsninger, der leveres og indkøbes under SKI 

rammeaftale 02.19.

Samarbejdet med SKI sikrer ved et mindstekrav, at leverandørerne tilslutter sig den 

fælleskommunale infrastruktur for de løsninger, som kommunerne kan indkøbe via SKI 

02.19, herunder etablerer de nødvendige integrationer til brug herfor.

30. august 2019 trådte den nye SKI-aftale i kraft

https://www.ski.dk/sider/udbud.aspx?aftId=02190018


HVOR FINDER DU MATERIALE 
OM ØIR?



Praktiske links til Økonomi i Rammearkitekturen

KOMBITs hjemmeside (Løsninger, Økonomi i Rammearkitekturen): 

https://www.kombit.dk/oeir

KDI’s hjemmeside (snitfladespecifikationer): 

https://share-komm.kombit.dk/P133/SitePages/Startside.aspx

Specifikt ØiR snitflader: 

https://share-

komm.kombit.dk/P133/Integrationsbeskrivelser/Forms/Grp%20snitfladengler%20Relea

se.aspx

https://www.kombit.dk/oeir
https://share-komm.kombit.dk/P133/SitePages/Startside.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P133/Integrationsbeskrivelser/Forms/Grp%20snitfladengler%20Release.aspx


Kommunens 

implementering og 

ibrugtagning af ØiR

V chefkonsulent Mette Vinther Poulsen
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KOMBIT er klar ved mailen, skriv dine eventuelle  

kommentarer og stil spørgsmål på oeir@kombit.dk

KOMBIT samler 

spørgsmål og svar i  FAQ

Præsentationen kan tilgås fra 

kombit.dk  umiddelbart efter 

webinaret

Link til optagelsen kan 

rekvireres på 

oeir@kombit.dk



Implementering og ibrugtagning af 
Økonomi i Rammearkitekturen

• Skellet mellem basisimplementering og 
ibrugtagning af ØiR?

• Hvad omfatter basisimplementeringen?

• Hvad omfatter ibrugtagningen?

• KOMBITs understøttelse af kommunens 
basisimplementering og ibrugtagning af ØiR 
eksemplificeret med KSD



Mange parter er involveret, men kommunens bogføring og opkrævning og 
kommunens ERP-løsninger er det centrale, når det handler om ØiR…

Kommunens bogføring/opkrævning

Bogførings-/opkrævningssystem

Kommunernes fagområde 

it-/fagsystemer

It-/Digitalisering

Den fælleskommunale infrastruktur

Kommunens it-miljø

Implementering

Ibrugtagning

Anvendelse

Leverandør af den 

fælleskommunale infrastruktur: 

• ØiR på Serviceplatformen: 

SSE/IBM og KOMBIT/KDI

• Klassifikation/KMD

• Adgangsstyring/KMD

Leverandør af kommunens 

Bogførings-/opkrævningssystem

KMD, ØS, Fujitsu, København

Kommunernes fagsystemer

Mange leverandører…



Basis-
implementering

• Hvad: Organisering/udpegelser, opbygning af kompetence/færdigheder og etablering af 
arbejdsgange, der gør det muligt at drifte/forvalte ØiR

• Hvorfor: For at kommunen kan ibrugtage ØiR hensigtsmæssigt

• Hvem: Kommunens bogføring (ØiR Finans) og opkrævning (ØiR Debitor)

• Hvornår: fra november2019  til medio februar 2020

Ibrugtagning

• Hvad: De ØiR-relaterede opgaver der løses, når et fagsystem ibrugtager ØiR

• Hvorfor: For at ibrugtage ØiR på et fagområde

• Hvem Kommunens bogføring og/eller opkrævning i samarbejde med kommunens 
fagområde

• Hvornår: Jf. tidsplan for YR, KSD, FBS og KY

Anvendelse

• Hvad: Almindelige drifts- og forvaltningsopgaver relateret til anvendelsen af ØiR

• Hvorfor: Så kommunen kan anvende ØiR til bogføring, opkrævning og ved fakturering

• Hvem: Kommunens bogføring og opkrævning i samarbejde med de berørte fagområder

• Hvornår: Efter at ØiR er ibrugtaget med YR, KSD, FBS, KY, m.fl.  



Implementering og ibrugtagning af 
Økonomi i Rammearkitekturen

• Skellet mellem basisimplementering og 
ibrugtagning af ØiR?

• Hvad omfatter basisimplementeringen?

• Hvad omfatter ibrugtagningen?

• KOMBITs understøttelse af kommunens 
basisimplementering og ibrugtagning af ØiR 
eksemplificeret med KSD



Kommunevendte opgaver 
Basisimplementering af ØiR

1. Læs ØiR-relaterede roller og fordel 

opgaver/ansvar hos kommunens bogføring 

og opkrævning



KOMBITs rollegalleri opdateres og 
nye ØiR-relaterede roller tilføjes

Rollegalleriet beskriver opgaver/ansvar, som 

kommunen skal håndtere for effektivt at 

kunne ibrugtage og anvende ØiR

• Systemejer bogføringssystemet

• Systemansvarlig bogføringssystemet

• Administrator bogføringssystemet

• Systemejer opkrævningssystemet

• Systemansvarlig opkrævningssystemet

• Administrator opkrævningssystemet

• Forvaltningsansvarlig 

(Leverandøradministrator)



Kommunevendte opgaver 
Basisimplementering af ØiR

1. Læs ØiR-relaterede roller og fordel 

opgaver/ansvar hos kommunens bogføring 

og opkrævning

2. Oplys ØiR kontaktpersoner til KOMBIT 

3. Etabler kommunens ØiR 

funktionspostkasse 

4. Etabler arbejdsgang for fejlretning ved 

kilde

5. Etabler arbejdsgang for ibrugtagning af 

ØiR

6. Etabler arbejdsgang for øvrige drifts-

/forvaltningsopgaver der følger med ØiR



KOMBITs understøttelse af 
basisimplementering af ØiR

• KLIK-opgaver inkl. monitorering og 

opfølgning fra KOMBIT

KLIK 
Er det opgave- og 

opfølgningsværktøj, 

som KOMBIT bruger for 

at understøtte 

kommunens 

implementering



KLIK-opgaver

• Start-/slutdato

• Prioritet (Tre typer af opgaver: Anbefalet, 

obligatorisk, obligatorisk på kritisk vej)

• Mål

• Beskrivelse

• Fremgangsmåde

• Anbefalet udfører

• Involverede parter

• Bilag

• Kommunen påfører ansvarlig, udfører og 

opdaterer status på opgaveudførelse (ikke 

påbegyndt, påbegyndt og fuldført)

• KOMBIT monitorerer og følger op hvis 

opgaverne ikke løses til slutdato



KOMBITs understøttelse af 
basisimplementering af ØiR

• KLIK-opgaver inkl. monitorering og 

opfølgning fra KOMBIT

• Webinar og eventuelt opstartsmøde for 

kommunens ØiR nøglepersoner

• Inspiration fra kommunerne i den 

kommunale styregruppe for ØiR

• Generelle arbejdsgange til inspiration

• Forudsat at kommunerne bidrager 

eksempler på hvordan kommuner har 

grebet opgaverne an/løst dem…

KLIK 
Er det opgave- og 

opfølgningsværktøj, 

som KOMBIT bruger for 

at understøtte 

kommunens 

implementering



Implementering og ibrugtagning af 
Økonomi i Rammearkitekturen

• Skellet mellem basisimplementering og 
ibrugtagning af ØiR?

• Hvad omfatter basisimplementeringen?

• Hvad omfatter ibrugtagningen?

• KOMBITs understøttelse af kommunens 
basisimplementering og ibrugtagning af ØiR 
eksemplificeret med KSD



KSD skal ibrugtage følgende ØiR snitflader

SF1590_A Finans v. 2.1 ERP

Straks (webservice) - KMD - Opus økonomi

KK – Kvantum

Fujitsu – Prisme (pr. kommune)

EG – ØS Indsigt (pr. kommune)

Masse (filer) +

SF1590_B Debitor v. 2 ERP

Straks (webservice) + KMD - Opus debitor

Fujitsu – Prisme (pr. kommune)

EG – ØS Indsigt (pr. kommune)
Masse (filer) -

SF1590_C Udbetaling Leverandør

Straks (webservice) + KMD Udbetaling

Masse (filer) +



Kommunefordeling pilot Kommunefordeling i én ordinær bølge 3 (K91)

Pilot 1:

Go-live 

27/11-2019

Pilot 2:

Go-live 

29/1-2020

Bølge 3 (K91):

Go-live 1. april 2020
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ØiR relaterede KLIK-opgaver
Kommunernes Sygedagpengesystem

• ØiR-relaterede opgaver publiceres i KSD-

projektet i KLIK 

• ØiR-relaterede roller vil blive nævnt som 

anbefalet udfører eller involverede parter

• Der afholdes selvstændigt webinar med 

gennemgang af KSD ØiR relaterede 

opgaver

• ØiR projektet udgiver implementerings-

håndbog til kommunens bogføring og 

opkrævning og it-/digitalisering som 

målgruppe (fokus på det der skal udføres, 

når ØiR ibrugtages af et fagsystem)

OBS…
De opgaver som 

forvaltningsansvarlig 

skal løses vil ikke 

være understøttet i 

KLIK



Den detaljeret opgavebeskrivelse afhænger af kommunens bogførings-
/opkrævnings it-system og det fagsystem, der skal ibrugtage/anvende 
ØiR…

• For KMD OPUS kommuner har KMD meldt ud, at opgaven kan 

påbegyndes 19. december og skal for pilotkommuner være 

gennemført før uge 2 og for øvrige kommuner inden uge 3. Se 

tidligere udsendt servicebrev fra KMD til brugere af KMD Opus-

Økonomi den 31. oktober 2017. 

• For EG ØS-kommuner, så kan opgaven påbegyndes så snart 

kommunen har anskaffet ØiR snitfladen og foretaget en 

versionsopdatering. 

• For Fujitsu Prisme kommuner, kan opgaven forventeligt 

påbegyndes umiddelbart efter versionsopdatering.

Eksempel/udklip fra KLIK-opgave, map

sortiment og kontoplan udført i 

forbindelse med YR/ØiR-Finans

KMD OPUS EG ØS Indsigt Fujitsu Prisme

KOMBIT henviser derfor til

de respektive leverandørers vejledning til 

kommunens Bogførings-/Opkrævningssystem



Korrektion til slide 60 og 61

Det skal bemærkes, at KOMBIT siden afviklingen af webinaret er blevet gjort 
opmærksom på, at det er uafklaret om EG har forvaltningsansvaret for de 
kommuner, der har ØS-Indsigt. Spørgsmålet behandles på styregruppemøde i øs 
ejerkreds den 22/11-2019. 

KSD pilotkommuner er tilføjet på slide 60 og 61 (de fremgik ikke af 
præsentationen ved afviklingen af webinaret)



Bogføringssystemet (ØiR Finans SF1590_A)

Leverandør og 

Bogføringssystem

Kommuner

KMD/OPUS Økonomi Albertslund, Assens, Billund, Bornholm, Brønderslev, Dragør, Fanø, Favrskov, 

Fredericia, Frederikshavn, Furesø, Greve, Guldborgsund, Halsnæs, Hedensted, 

Helsingør, Herlev, Hillerød, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Ishøj, Kalundborg, 

Kerteminde, Køge, Langeland, Lejre, Lemvig, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Læsø, 

Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyn, Næstved, Odder, Odsherred, 

Rebild, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Samsø, 

Skanderborg, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Struer, Syddjurs, Sønderborg, Thisted, 

Tønder, Tårnby, Vallensbæk, Vesthimmerland*, Vordingborg, Ærø, Aarhus

EG/ØS-indsigt Gladsaxe, Herning, Hjørring, Holstebro, Hørsholm, Ikast-Brande, Jammerbugt, 

Odense, Svendborg, Vejle

Fujitsu/Prisme

Hvor Fujitsu er 

forvaltningsansvarlig

Allerød, Faxe, Fredensborg, Glostrup, Gribskov*, Høje-Taastrup, Nyborg, Randers, 

Varde

Fujitsu/Prisme

Hvor kommunen er 

forvaltningsansvarlig

Ballerup, Brøndby, Egedal, Esbjerg, Frederiksberg, Frederikssund*, Faaborg-Midtfyn, 

Gentofte, Haderslev, Kolding, Silkeborg, Skive, Varde, Vejen, Viborg, Aabenraa, 

Aalborg

Kvantum København

* Skifter leverandør omkring årsskiftet 2020 og kommuner med understregning er KSD-pilotkommuner



Leverandør og 

Opkrævningssystemet

Kommuner

KMD/OPUS Debitor Albertslund, Assens, Billund, Bornholm, Brønderslev, Dragør, Fanø, Favrskov, 

Fredericia, Frederikshavn, Furesø, Greve, Guldborgsund, Halsnæs, Hedensted, 

Helsingør, Herlev, Herning, Hillerød, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Ishøj, Kalundborg, 

Kerteminde, København, Køge, Langeland, Lejre, Lemvig, Lolland, Lyngby-Taarbæk, 

Læsø, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyn, Næstved, Odder, 

Odsherred, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, 

Samsø, Skanderborg, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Struer, Syddjurs, Sønderborg, 

Thisted, Tønder, Tårnby, Vallensbæk, Varde, Vesthimmerland*, Vordingborg, Ærø, 

Aarhus

EG/ØS-indsigt Gladsaxe, Hjørring, Holstebro, Hørsholm, Ikast-Brande, Jammerbugt, Odense, 

Svendborg, Vejle

Fujitsu/Prisme

Hvor Fujitsu er 

forvaltningsansvarlig

Allerød, Faxe, Fredensborg, Glostrup, Gribskov*, Høje-Taastrup, Nyborg

Fujitsu/Prisme

Hvor kommunen er 

forvaltningsansvarlig

Ballerup, Brøndby, Egedal, Esbjerg, Frederiksberg, Frederikssund*, Faaborg-

Midtfyn, Gentofte, Haderslev, Kolding, Silkeborg, Skive, Vejen, Viborg, Aabenraa, 

Aalborg
* Skifter leverandør omkring årsskiftet 2020 og kommuner med understregning er KSD pilotkommuner

Opkrævningssystemet (ØiR Debitor SF1590_B)



Implementering og ibrugtagning af 
Økonomi i Rammearkitekturen

• Skellet mellem basisimplementering og 
ibrugtagning af ØiR?

• Hvad omfatter basisimplementeringen?

• Hvad omfatter ibrugtagningen?

• KOMBITs understøttelse af kommunens 
basisimplementering og ibrugtagning af ØiR 
eksemplificeret med KSD



Implementering understøttes efter princippet om hjælp-til-selvhjælp

Implementeringshåndbog ibrugtagning af ØiR

KLIK-opgaver basisimplementering

Master KLIK-opgaver for ibrugtagning af ØiR

Webinar og eventuelt opstartsmøde

Værktøjer og kommuneeksempler der understøtter kommunens implementering

Netværk for kommunens ØiR nøglepersoner



KOMBITs understøttelse af kommunens implementering 

efter princippet om hjælp-til-selvhjælp

FORMÅL
At kommunerne 

selvstændigt, 

effektivt og med 

succes kan 

implementere, 

ibrugtage og anvende 

ØiR



Evaluering 

og afslutning 



Når vi slutter i dag, har vi ramt 
skiven, hvis du oplever at have…

• overblik over og forståelse for hvad 

Økonomi i Rammearkitekturen er og 

omfatter

• overblik over og forståelse for kommunens 

forestående implementerings- og 

ibrugtagningsopgaver relateret til ØiR

• et klart billede af, at kommunens 

bogføring og opkrævning spiller en helt 

central rolle



Tak for nu og fortsat god dag derude…

Præsentationen og FAQ 

bliver tilgængelig , du 

får besked på mailen…

Du kan fortsat stille 

spørgsmål på 

oeir@kombit.dk


