
KL og KOMBITs årsoverblik 2022  

Hvad viser overblikket? 
Årsoverblikket er en oversigt over opgaver, der skal håndteres i alle kommuner i 
år 2022 på digitaliseringsområdet. 

Overblikket er en årsoversigt, der viser, hvornår opgaven falder på året (slide 2) 
og en oversigt med korte beskrivelser af, hvad opgaven består af (slide 3-6). 
Overblikket viser også en oversigt over de seks delprogrammer Kommunernes 
Digitaliseringsprogram 2021-25 (slide 7).

Opgaver er opdelt efter:

• Opgaver i forbindelse med systemimplementering
• Krav som indebærer implementeringsopgaver 
• Andre opgaver, som er vigtige at kommunerne forholder sig til. Det 

kan være forberedelsesopgaver 

• Indholdet er baseret på blandt andet økonomiaftale, udløbere 
af monopolbruddet, opgaver udledt af politiske aftaler og 
initiativer 

• Overblikket bliver opdateret hvert kvartal. Hold øje med 
versionshistorikken.

• Årsoverblikket for 2023 udkommer august 2022.

• Kontakt Annette Laursen alau@kl.dk for spørgsmål til 
overblikket 

Hvad er overblikket baseret på?

Nyttige links
• KOMBITs porteføljeoverblik
• Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025 (jf. sidste slide)
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Cyber og informationssikkerhed i sundhedssektoren
Ny fælleskommunal indkøbsstrategi 
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Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-lov)

Informations og Cybersikkerhed

NemRefusion

Kommunernes Pensionssystem

SAPA 

DOS – flere områder onboardes
Borgerblikket etape 3

FLIS

Version 1.0 – December 2021

NemLog-in 3: implementering

e-Gateway

NSIS-krav i takt med NemLog-in 3, MitID

Øget krav om webtilgængelighed

Sygesikring 

Digitalt sundhedskort

Sikring af NemID’er på NSIS-niveau 

Digital post

Digital post begge forældre



Emne Opgave Link

NemLog-in3 NemLog-in3 indfases glidende frem til starten af 2023. NemLog-in3 understøtter lokal IdP og NSIS niveau høj fra udgangen af 2022 
og starten af 2023.

www.nemlog-in.dk

NemRefusion NemRefusion er sat i genudbud og et nyt og tidssvarende NemRefusion bliver efter planen taget i brug ultimo 2022. https://kombit.dk/nemrefusion

Kommunernes 
Pensionssystem 

Alle kommuner skal udfase det nuværende midlertidige pensionssystem, KMD SPK, for at tage det nye fælleskommunale 
pensionssystem i brug. Det nye pensi-onssystem har hidtil været kaldt Social Pension Kommune (SPK). For i højere grad at afspejle 
at kommunerne får et helt nyt system med en anden brugergrænsefla-de og nye arbejdsgange, har systemet skiftet navn til 
Kommunernes Pensionssystem (KP). KOMBIT forventer fortsat, at alle kommuner har taget Kommunernes Pensionssy-stem i brug 
inden udgangen af første kvartal 2022.

https://kombit.dk/socialpension

SAPA Kommunerne bør tilse og efterspørge, at deres fagsystemleverandører tilkobler deres løsninger (herunder ESDH-, Jobcenter- og 
EOJ-løsninger) til den fælleskommunale infrastruktur, så SAPA også kan vise et overblik over data fra disse systemer. Kommunerne
skal også sørge for at rydde op i KMD Sag (herunder afvikling af ”Manuelle Sager”) med henblik på at kunne opsige KMD Sag primo 
2022.

https://kombit.dk/sapa

e-Gateway Informationer om kommunale forvaltningsområder kommer til at indgå i Single Digital Gateway, men den indledende 
beskrivelse/vidensopbygning ligger hos de ressortansvarlige statslige myndigheder. Det kan komme til at kræve ressourcer af den 
enkelte kommune. Kommunerne forventes at skulle stille informationer eller selvbetjeningsløsninger til rådighed i 2022 og 2023.

Mit overblik 
(Borgerblikket)

I løbet af 2022 skal kommunerne på Mit Overblik, via Borgerblikket, vise udvalgte sager og indsatser på Ældreområdet, det tekniske 
område vedr. byggeri, veje og trafik, sundhedsområdet for voksne og socialområdet for voksne 

https://kombit.dk/borgerblikket

Systemer og krav med implementeringsopgaver
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Emne Opgave Læs mere 

DOS Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS) skal støtte kommunerne i forberedelsen af tilslutning gældsstyrelsens nye 
inddrivelsessystem PSRM. Følgende forretningsområder påbegyndes onboarding sidst i 2020 og ind i 2021: Miljøgebyrer, Det 
fælles bibliotekssystem (FBS), Det kommunale ydelsessystem (KY) og Det kommunale sygedagpengesystem (KSD). 
I 2021 forventes forretningsområdet Diverse1, Diverse 2 og Boligområde at blive analyseret og afsluttet, så de kan overgå til den 
tekniske forberedelse og efterfølgende tilslutning til PSRM.
De tre debitorleverandører, EG, Fujitsu og KMD har sammen med UFST lagt planer for trinvis onboarding i 2021.
Kommunerne skal sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Gældsstyrelsen analysere på datakvaliteten af krav under 
inddrivelse med henblik på at gøre dem dækningsparate i det nuværende inddrivelsessystem (DMI) og senere konverteringsparate 
til det nye inddrivelsessystem (PSRM).

https://kombit.dk/dos

Øget krav om 
webtilgængelighed

Folketinget har vedtaget ændring af Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (L 100/2020-
21), som bl.a. medfører, at breve i Digital Post skal være webtilgængelige. Inddragelsen af dokumenter i Digital Post under 
webtilgængelighedsreglerne vil kræve tilpasning af de eksisterende systemer, så kommunerne kan leve op til kravene, når de 
træder i kraft i juni 2023. Kommunerne opfordres derfor til allerede nu at være opmærksom på de nye krav, så der kan tages højde
for dette ved løbende udbud af relevante fagsystemer. 

https://digst.dk/digital-
service/webtilgaengelighed/
spoergsmaal-og-svar-qa/

Sikring af udstedte 
NemID’er på NSIS-niveau

I forbindelse med overgangen til den nye infrastruktur kan der være en række meropgaver, som kommunerne skal håndtere på 
vegne af den offentlige sektor for at løfte borgerne til et øget sikkerhedsniveau i overensstemmelse med NSIS-standarden. ). Der
kan være tale om en betydelige opgave for Borgerservice, hvorfor kommunen bør være forberedt på at skulle afsætte ekstra 
ressourcer til opgaven i særligt perioden december 2021 til medio 2022. 

National standard for 
identiteters 
sikringsniveauer (NSIS)

Standarden skal være implementeret i takt med, at den fællesoffentlige infrastruktur og herunder NemLog-in3 og MitID efter 
planen, sættes i drift. Implementeringen af standarden betyder, at alle kommuner på baggrund af en risikovurdering skal beslutte, 
hvilket sikringsniveau ud af tre (lav, betydelig og høj), som kommunens løsninger kræver, og at de skal sikre, at 
brugeradministrationen af kommunens medarbejdere sker i henhold til de sikringsniveauer, der er nødvendige for deres arbejde.
Kommuner, der vælger at implementere lokal IdP skal ifølge standarden have udarbejdet revisionserklæringer, der bekræfter, at 
kommunerne lever op til standarden. KL har udsendt en rapport om håndtering af valg af sikringsniveauer Afrapportering af første 
del af arbejdet med implementeringen af NSIS i kommunerne (kl.dk).

https://digst.dk/it-
loesninger/nemlog-
in/anvendelse/nsis-
standarden/nsis-
ibrugtagning-af-standarden/

Sygesikring KOMBIT har en ny kommunal løsning klar til kommunernes håndtering af sygesikringsopgaverne. Sygesikringsløsningen skal 
erstatte kommunernes del af det som i dag hedder NOTUS Kommunal. Løsningen er klar til i idriftsættelse september 2022. 

Sygesikring | KOMBIT

Systemer og krav med implementeringsopgaver
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Emne Opgave Læs mere 

Digitalt sundhedskort Det digitale sundhedskort blev lanceret i juni 2021. Fra ultimo 2022 bliver det muligt for borgerne at fravælge deres fysiske 
sundhedskort. Derfor skal der ske en række tilpasninger i selvbetjeningsløsninger og information til borgerne. De konkrete 
tilpasninger kendes ikke pt. 

Digitalisering af 
lægeerklæring til 
udstedelse af kørekort

Med henblik på at sikre en mere tidssvarende og effektiv service og administration på kørekortområdet digitaliserer 
Færdselsstyrelsen lægeattesten med brugen af MedComs standarder. I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 drøftes, hvornår 
kommunerne forpligtes til at anvende den fælles løsning. 

Fælles arkitektur og 
infrastruktur for 
samtykke

I fællesoffentligt regi udvikles standarder for samtykke og udvikling af fællesoffentlig MVP-samtykkefunktionalitet inden udgangen 
af 2022. Den kommunale implementeringsopgave kendes ikke for nuværende. 

Co2 scenarieværktøj Der gennemføres en videreudvikling af det fællesoffentlige måleværktøj til CO2-udledning– Energi- og CO2-regnskabet – i form af 
udarbejdelse af et scenarieværktøj. Hensigten er bred anvendelse i kommuner og regioner. Scenarieværktøjets scenarier skal leve 
op til de krav og kriterier, der er sat for kommunernes scenarier i C40’s Climate Action Planning framework (CAPF), som danner 
ramme for kommunernes og regionernes arbejde med klimahandleplaner i regi af DK2020. Scenarieværktøjet skal kunne bruges 
af alle kommuner og regioner, uanset hvilket nuværende energi- og CO2-regnskab de bruger. Den kommunale 
implementeringsopgave kendes ikke for nuværende. 

Digital Post Forventede idriftsættelse i første kvartal 2022. Det nye Digital Post medfører, en omlægning, som kræver en større eller mindre 
indsats afhængig af den enkelte myndigheds kompleksitet og valg. Der er i den forbindelse udarbejdet analyse, der estimerer 
udgifterne for kommunernes implementering af næste generation digital post. Digitaliseringsstyrelsen og KL afholder løbende 
informationsmøder og webinarer og kommunerne skal sørge for at holde sig ajour med implementeringsopgaverne i 
Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO). Derudover vil KL og KOMBIT arbejder for, at den fælleskommunale 
infrastruktur understøtter næste generation Digital Post og at der i den forbindelse udvikles en fælleskommunal broker-løsning. KL 
har igangsat et fælleskommunalt projekt, der skal understøtte kommunerne i at udnytte potentialerne ved det nye 
meddelelsesformat MEMO. 

https://digst.dk/it-
loesninger/naeste-
generation-digital-post/

Digital Post til begge 
forældre

Der er fremsat lovforslag om, at alle offentlige myndigheder m.v., når de sender digital post med meddelelser om et barns forhold, 
skal sende til begge forældre. Det er forventningen, at lovgivningen træder i kraft i forbindelse med overgangen til den ny 
generation af den fællesoffentlige Digital Post-løsning. Kommunerne bør sikre, at de brev-dannende systemer fremadrettet 
inkluderer begge forældremyndighedshavere ved oprettelse af brevet og dermed automatisk udstedelse til begge forældre, under 
hensyntagen til evt. særligt forhold i sektorlovgivningen

Systemer og krav med implementeringsopgaver
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Emne Opgave Link

Lovgivning vedr. e-handel Lovgivningen stod til at træde i kraft den 1. januar 2021, med økonomiaftalen for 2021 er ikrafttrædelsestidspunktet dog skudt til 1. 
januar 2022. Det betyder, at kommunerne frem imod, at lovgivningen forventeligt træder i kraft den 1. januar 2022, skal sikre, at deres 
systemer kan håndtere PEPPOL-standarden for e-ordre og e-kataloger. 

Informations- og 
cybersikkerhed

Databeskyttelsesforordningen har et omdrejningspunkt for tilgangen til persondatabeskyttelse, der i bred forstand er risikobaseret, 
ligesom arbejdet med indførsel af principperne for ISO27001 også tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang. Det er derfor vigtigt, at 
kommu-nerne fortsat arbejder med og udvikler risikobaserede tilgange til informationssikkerhed. Det kan kræve, at man i den enkelte 
kommune skal anvende flere ressourcer på opgaven, herun-der også flere ledelsesressourcer. 

Informationssikkerhed og 
GDPR (kl.dk)

Cyber- og 
informationssikkerhed i 
sundhedssektoren

I forlængelse af regeringens strategi for cybersikkerhed, og den strategi for Cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren, som 
KL, Danske Regioner og Staten aftalte i januar 2019. Blev KL i efteråret 2020 indbudt sammen med regionerne til at indgå i en
arbejdsgruppe på sundhedsområdet. Formålet var at udarbejde et oplæg til en samarbejdsmodel på tværs af sektorerne samt forslag til 
en teknologisk platform inden udgangen af 2021. En platform, der gør det muligt, at analysere og samarbejde om cyberangreb på tværs 
af aktørerne i sundhedsvæsenet. Den kommunale sektor bliver derfor part i, at skulle kunne opfange og agere på cyberangreb i 
samarbejde med et statsligt analysecenter og regionerne. Der vil på den baggrund iværksættes en analyse med start januar 2022, der 
skal afdække konsekvenser for kommunernes arbejde med cybersikkerhed i samarbejde med et landsdækkende analysecenter for 
cybersikkerhed. 

Cybersikkerhed (kl.dk)

Ny fælleskommunal 
indkøbsstrategi 2020-2024

I februar 2020 vedtog KL’s bestyrelse en ny fælleskommunal indkøbsstrategi. Der er opstillet 20 målsætninger på tværs af tre 
overordnede temaer, og der er udarbejdet en handleplan, der udgør en ramme for, hvordan KL og kommunerne løbende vil arbejde på
at realisere strategiens målsætninger. Samtidig beskriver handleplanen organiseringen af strategiarbejdet. Handleplanen sætter en 
retning for en række aktiviteter og indsatser i strategiperioden på den korte og mellemlange bane.

https://www.kl.dk/okonomi-
og-administration/okonomi-
og-styring/indkoeb/

Videreanvendelse af den 
offentlige sektors 
informationer (PSI-lov)

PSI-loven er blevet ændret. Ændringen betyder, at der skal udvikles et enkelt adgangspunkt for tilgang til offentlige data, og at 
der vil være datasæt af særlig værdi, der skal kunne tilgås gratis for brugerne. Der er endnu ingen afklaring af, hvilke konkrete 
konsekvenser, det kan have for kommunerne.

Andre udvalgte opgaver og indsatser 

Version 1.0 – December 2021

https://videncenter.kl.dk/viden-og-vaerktoejer/informationssikkerhed-og-gdpr/
https://videncenter.kl.dk/viden-og-vaerktoejer/informationssikkerhed-og-gdpr/cybersikkerhed/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/indkoeb/


Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-25

De seks delprogrammer Kommunernes digitaliseringsprogram består af seks 
delprogrammer, der tilsammen sætter konkrete initiativer 
bag kommunernes vision på det digitale område. Disse 
initiativer involverer et antal kommuner i selve arbejdet. 

Nogle af initiativerne kan på sigt kaste opgaver af sig, 
som alle kommunerne skal kende til. De vil derfor blive 
indarbejdet i årsoverblikket løbende.

Læs mere om programmet i publikationen ”Digitale svar 
på fremtidens udfordringer.”

På de enkelte delprogrammers sider kan du finde 
information om programmets styregruppe.

Kontakt Søren Frederik Bregenov-Beyer, SFB@kl.dk for 
generelle spørgsmål til programmet. 

01/ Borger, 
teknologi og 
lokaldemokrati

Læs mere om 
programmets 
initiativer og 
projekter på 
siden her. 

02/ Digital 
transformation 
og styrket 
udbredelse af 
modne 
teknologier

Læs mere om 
programmets 
initiativer og 
projekter på 
siden her. 

03/ Sammen-
hængende
velfærdsforløb 
og –indsatser

Læs mere om 
programmets 
initiativer og 
projekter på 
siden her. 

04/ Klima og 
ressourcer

Læs mere om 
programmets 
initiativer og 
projekter på 
siden her. 

05/ Bedre 
velfærd og 
styring med 
Data

Læs mere om 
programmets 
initiativer og 
projekter på 
siden her. 

06/ Digitale 
fundamenter

Læs mere om 
programmets 
initiativer og 
projekter på 
siden her. 

Kontakt:

Marie Madsen
MMD@kl.dk

Kontakt:

Frederik Andersen
FRNA@kl.dk 

Kontakt:

Morten Ejlersen 
MOE@kl.dk

Kontakt:

Mette Hansen
MTHA@kl.dk

Kontakt:

Gitte Duelund 
GDJ@kl.dk

Kontakt:

Vibeke Normann 
VNO@kl.dk
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