
SÅDAN REDUCERER DU AKTIVE SAGER

Hent gevinsten hjem på SAPA



AKTIVE SAGER KMD SAG
AKTIVE SAGER UDGØR CA. 30% AF UDGIFTER 

FORBUDET MED KMD SAG

Kommunerne betaler 29 øre om måneden pr aktive sag, der 

ligger i KMD Sag. 

Aktive sager kommer fra forskellige fagsystemer: 

• Fagsystemer som kommunerne selv har sendt i udbud

• Fagsystemer der ikke er omfattet monopolbruddet, og som 

ikke er sendt i udbud

• Manuelle sager oprettet i KMD Sag

• Monopolbrudsløsninger som ATP har sendt i udbud

• Monopolbrudsløsninger som KOMBIT har sendt i udbud
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Vil kommunerne opnå en besparelse på aktive sager, der 

kommer fra løsninger, som ikke er omfattet af 

monopolbruddet, og som ikke er sendt i udbud, skal 

løsningen sendes i udbud, og der skal laves en ny 

kontrakt, der fastlægger prisen for sagerne i KMD Sag. 

Ryd op i manuelle sager

Spar penge på aktive sager i KMD Sag

Det er sager fra fagsystemer, som kommunen selv har sendt i 

udbud, og der kan tilgås via KMD Sag. Er fagsystemet købt via 

SKI, skal man sørge for, at udgifter forbundet med aktive sager 

er omfattet af den nye kontrakt. Er løsningen koblet til 

indekserne, er der dog ingen udgifter forbundet med aktive 

sager.  

• KMD’s løsninger

• 3 parts løsninger Sager fra de gamle monopolbrudssystemer. Udgiften 

for sagerne udgår, når monopolbrudssystemet bliver 

erstattet med et konkurrenceudsat system.

• Barsel

• Boligstøtte 

• Familieydelser 

• Pension 

Sager fra de gamle monopolbrudssystemer. Udgiften for 

sagerne udgår, når monopolbrudssystemet bliver 

erstattet med et konkurrenceudsat system

• KSD

• KY

• Kommunal  Pension

Det er sager, som er oprettet direkte i KMD 

Sag, og som ikke ligger i et af fagsystemerne. 

Sagerne skal flyttes til en ESDH løsning, 

hvorefter de kan slettes i KMD Sag. Kommunen 

kan således spare 10 % i licensomkostninger til 

KMD Sag.

Indgå ny kontrakt der omfatter betaling af sager

Tjek om aktive sager er omfattet af kontrakten

Besparelsen opnås automatisk

Besparelsen opnås automatisk

Kommunerne betaler 29 øre pr aktive sag i KMD Sag. Aktive sager udgør ca. 30% af udgifter i 

licensomkostninger. Sagerne kommer fra forskellige fagsystemer:



Manuelle sager
Udfasningen af de manuelle sager vil sikre en reduktion i betalingen to steder

10 % besparelse i 
licensomkostninger når alle 
manuelle sager er flyttet fra 

KMD Sag

29 øre besparelse pr manuelle 
sag flyttet fra KMD Sag



Når en it-løsning er tilsluttet til indekserne, er sager gratis i 
KMD Sag

Der er ingen ekstra 
udgifter forbundet 
med sager, hvis it-

løsningen er tilsluttet
sags- og 

dokumentindekserne


