
KOM I GANG MED UDFASNING AF KMD SAG

Hent gevinsten hjem på SAPA



Plan

Med en række aktiviteter kan kommunerne få hentet 

gevinsterne hjem på SAPA. Ved hjælp af en plan for 

implementering af SAPA, KMD Sag exitstrategi og et 

benhårdt fokus på delmålene kan kommunerne opnå de 

ønskede besparelser.



Plan for udfasning af KMD Sag 
Aftalemæssig og teknisk udfasning 

Forberedelse 

til transitionen 
Slut på 

transitionen

Under 

transitionen 

KMD Sag 

EXIT-strategi
• Følg plan for 

udfasning af KMD 

Sag

• Flyt sager fra KMD Sag til ESDH løsning  

• Tilslut fagsystemer til rammearkitekturen

• Sørg for at systemer med sager i KMD Sag 

har sagerne prissat i det pågældende 

systems kontrakt 
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• Trin på trappen 

• Reducere antallet af aktive sager

Fjerne bunden 

på de 25%

Opsige KMD Sag 

https://kombit.dk/indhold/ud-af-kmd-sag


Besparelse pr aktivitet som kommunerne skal gennemføre
Udfasning KMD Sag  

Kommunens

opgaver

Ryd op i øvrige manuelle sager 

Ryd op i aktive sager i fagløsninger som 

er udgået

Flyt sager fra ikke konkurrenceudsatte 

løsninger til andre fagløsninger 

Flyt manuelle sager til ESDH løsning  

Tjek betaling for aktive sager i KMD sag i 

forhold den konkurrenceudsatte løsning 

Flyt aktive sager fra systemer som udgår til andre systemer.

Sager i udgåede systemer gøres passive eller kasseres. Sørge 

for at fagløsningen laver oprydning i forbindelse med lukning.

Tjek om betaling for sager i KMD Sag er med eller købt på 

funktionel tillægsydelse på ny kontrakt (SKI aftale/eget 

udbud).

Tilslut fagsystemer til indekserne
Følg op på: Når en løsning overgår og kobler op på indekser 

skal omkostningen til de aktive sager bortfalde.

Gennemgå sager i KMD Sag med henblik på lukning og flytning 

til andre fagsystemer.

Vælg sager som fremover skal bo i en ESDH løsning. 

Flyt sager til ESDH løsningen. 

104.000 kr 

120.060 kr 

14.600 kr 

Eksempel på årlig 

besparelse i en kommune  

60.000 borgere
Beskrivelse Aktiviteter

Opsigelse af KMD Sag

Når alle sager er flyttet og it-løsninger er udfaset, og ikke 

længere forbundet med KMD Sag, kan kommunen opsige 

løsningen.
281.250 kr. 


