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Projektbeskrivelse  

Kommunernes onboarding til nyt inddri-
velsessystem  

 

Formål og baggrund 

2.0 Resume 

SKAT har siden suspenderingen af EFI i efteråret 2015 arbejdet på at ud-

vikle et nyt inddrivelsessystem. Det nye system, PSRM, forventes at hånd-

tere inddrivelsen fuldautomatisk. For at kunne leve op til denne målsætning 

stilles der store krav til standardiserede processer i inddrivelsen, og der er i 

den forbindelse sket en forenkling af inddrivelseslovgivningen, så den i dag 

er mere digitaliseringsklar.  

 

For at understøtte en effektiv inddrivelse har SKAT valgt at udvikle et sy-

stem, hvor fordringshaverne udelukkende kan overføre retskraftige fordrin-

ger til automatisk inddrivelse. Det betyder reelt, at retskraftvurderingen sker 

ved "fordøren" til SKAT – dvs. i snitfladen mellem kommunens debitorsystem 

og PSRM – gennem digital kontrol af, om fordringerne opfylder en lang 

række forskellige krav, som skal håndteres af debitor- og kildesystemerne. 

Fastlæggelsen af kravene til kommunernes fordringer sker med bistand fra 

Kammeradvokaten, og det foreløbige billede er, at der er mange nye krav til 

dokumentation mv. og til hvordan det skal håndteres i systemerne. 

 

SKAT har tidligere meldt ud, at PSRM er klar i foråret 2019, og at fordrings-

haverne herefter kan foretages tilpasninger. SKAT har også kommunikeret 

meget klart, at fordringshaverne selv skal stå for tilpasningen af kildesyste-

mer og arbejdsgange.  

 

2.1 Baggrund  

KL har gennem dialogen med SKAT, leverandører og kommunerne identifi-

ceret at kommunerne står overfor en større forandringsproces, der ikke kan 

isoleres til opkrævningsområdet.  
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Regningerne til borgere og virksomheder opstår i de enkelte fagområder, og 

håndteres af fagsystemer.  Tidligere har det været praksis at sende ubetalte 

regninger automatisk videre til debitorsystemerne, og herefter videre til 

SKAT. Det er derfor en omfattende opgave kommunerne står overfor, idet 

der skal rettes til i både debitor og fagsystemer, og at arbejdsgangene i fag-

områderne skal tilpasses.  

 

KL vurderer, at den enkelte kommuner har ca. 10 systemer, som vil skulle til-

passes til de nye krav. System- og leverandørsammensætningen varierer 

dog på tværs af kommunerne, så samlet set skønner KL, at der vil være be-

hov for ændring af tre debitorsystemer og 120 fagsystemer i kommunerne. 
 

2.2 Formål 

Formålet med projektet er at sikre, at kommunerne er i stand til at sikre ind-

drivelse gennem SKATs nye løsning med henblik på at få genoprettet inddri-

velsen.   

 

Det er en kompleks opgave for kommunerne at blive tilsluttet, og SKAT kom-

mer ikke til at gå i dialog med den enkelte kommune. 

 

Med dette projekt kan KL indgå som et bindeled i mellem kommuner, leve-

randører og SKAT, da parterne er indbyrdes afhængige for, at det kan lyk-

kes. KL vil således organisere, forberede og understøtte den omfattende 

omstillingsproces i tæt dialog med parterne.  

 

Indledningsvist skal SKATs krav til kommunerne, når de oversender krav til 

inddrivelse udfordres. Formålet er at udfordre den model for retskraftvurde-

ring, som SKAT har bygget. Det forberedende arbejde har vist, at kravene er 

designet så stramt, at der formentlig stilles flere krav end loven foreskriver. 

En kritisk gennemgang af kravene er derfor en vigtig indsats, fordi det får di-

rekte indflydelse på, hvor meget der efterfølgende skal ske af systemtilpas-

ning og ændrede arbejdsgange i kommunerne.  

 

For at det ikke er hver enkelt kommunale, der skal stille krav til egne leveran-

dører, etableres et samlet setup for systemændringerne og styring af leve-

randørkontakten. Formålet med dette er også, at der opbygget en samlet 

plan for, hvornår de enkelte fagområder og fagsystemer kan være klar til at 

håndtere kravene fra SKATs nye inddrivelsessystem, og kommunerne kan 

blive koblet på.   

 

Kommunerne har igennem mange år fået opbygget en høj grad af automati-

sering af deres processer i opkrævningen. Der er meget få ressourcer i kom-

munerne til at håndtere opkrævningsopgaven, hvilket udfordres af udsigten 
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til i højere grad at skulle efterkontrollere de tilbagesendte krav fra SKAT ma-

nuelt. Det kan medføre et øget ressourcetræk for at løfte opkrævningsopga-

ven fremadrettet, hvis ikke der gøres en aktiv indsats for at forhindre dette.   

 

Endelig skal dette samarbejdsprojekt om implementering understøtte, at den 

enkelte kommune kan planlægge og få hjælp til at få løst de opgaver, der er 

forbundet med at få sikret deres individuelle tilkobling til SKATs nye inddri-

velsessystem. Det kan værre en større opgave og enkelte kommuner har al-

lerede etableret projektorganisering til at håndtere denne opgave i kommu-

nen.  

 

2.2.1 Overordnet projektdesign 

Projektet organiseres i fire delelementer, der koordineres indbyrdes af pro-

jektledelsen, som også varetager kommunikationen med kommunerne og 

SKAT:  

 

 
 

 

Projektledelse:  

En helt primær projektlederopgave bliver at sikre at projektet i SKAT, og pro-

jektet i KL regi koordineres og at de forskellige spor i projektetprojektet koor-

dineres. 

 

Projektsporene i nærværende projekt varetages af hhv. KL og KOMBIT, og 

det vil derfor kræve at løbende koordinering mellem sporene, samt løbende 

og tæt inddragelse af og information til alle kommuner. Endelig skal projekt-

ledelsen stå for løbende afrapporteringer mv. 
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Spor 1.  Juridisk præcisering af SKATs krav til kommunerne 

Kammeradvokatens tolkning af kommunernes krav udgør et særligt problem, 

fordi det skaber krav om en lang række systemtilpasninger og ændring af 

forretningsgange i de mange kommunale fagområder. 

 

Derfor vil KL i samarbejde med de kommunale eksperter tilrettelægge en 

proces for at udfordre de juridiske nyfortolkninger fra SKAT og Kammerad-

vokaten. Det sker med henblik på at reducere SKATs krav til kommunernes 

oversendelser af fordringer til modregning eller inddrivelse i SKAT. Dette ar-

bejde er et vigtigt fundament for den efterfølgende implementering af kobling 

til den nye løsning i SKAT. 

 

Spor 2 Leverandørstyring og systemtilretning 

KOMBIT varetager leverandørstyring, og sikrer dermed en koordineret ind-

sats i forhold til at få de ca. 50 leverandører til at foretage systemtilretning af 

de i alt 120 systemer.  

 

Indsatsen tilrettelægges i tæt samspil med de øvrige spor. Her vil det være 

særligt kritisk at vurdere, hvad der er mest optimalt henset til lovoverhol-

delse, udviklings/driftsomkostning og ressourcetræk i kommunerne.  

 

Spor 3: Tilpasning af ØIR-snitfladen 

ØIR-snitfladen har oprindeligt til formål at den enkelte kommune bliver uaf-

hængig i relation til skift mellem Økonomisystemer og Debitorsystemer, og 

er en del af monopolbruddet og den nye fælles kommunale infrastruktur. 

 

Ved at få den tilpasset, så den lever op til SKATs krav, vil kravene som dan-

nes i fagsystemerne blive kvalitetssikret ved oversendelse til debitorsyste-

met. Der vil betyde, at fejl hurtigt identificeres i systemet, og sendes retur til 

fagområdet, som så retter den, inden kravet igen fremsendes. ØIR-snitfla-

den gør det muligt hurtigt at reagere i forbindelse med for meget udbetalt 

ydelse. Det nye er, at kommunen så kan modregne direkte i en kommende 

ydelsesudbetaling, fremfor at det sendes videre til SKAT og bliver til et ind-

drivelseskrav.  

 

Tilpasning af ØIR snitfladen står KOMBIT for, som er ansvarlige for ØIR pro-

jektet.  

 

Spor 4: Tilpasning af arbejdsgange 

I takt med at de enkelte fagsystemer tilrettes til at håndtere de nye krav fra 

SKAT, skal kommunernes arbejdsgange på fagområdet ændres, og der er 
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behov for kompetenceudvikling af medarbejderne i fagområderne. En plan 

for dette arbejde skal koordineres med planen for systemtilretninger.  

 

 
2.3 Gevinster 
 Kommunerne lykkes med at få normaliseret inddrivelsen på trods af de 

vanskelige betingelser, der er tilstede. 

 

 Understøtte at det ikke kun er de store systemleverandører, der kan 

håndtere de nye krav, og dermed skabe øget leverandørafhængighed. 

 

 Reducere den enkelte kommunes omkostninger til systemtilretning mest 

muligt 

 

 

2.4 Resultatmål 

 

 

   

Resultatmål 

 Etablere en for kommunerne acceptabel balancering mellem lovoverholdelse 

og rimelige betingelser for at kunne oversende krav til inddrivelse og mod-

regning i SKAT 

 At undgå omfattende tilbageløb i oversendelsen af krav til inddrivelse 

 At gennemføre leverandørstyring med henblik på en hensigtsmæssig proces 

for systemtilretning af 120 fagsystemer 

 At sikre kommunerne støtte til gennemførelse af tilretning af arbejdsgange i 

fagområder.  

 At understøtte normalisering af inddrivelsen.  
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3.Leverancer og succeskriterier  
 

3.1 Modnings- og analysefasen 

Opgaver i spor 1.  

Det skal afdækkes, hvilke krav hos SKAT der bør tilpasses. Det bør konkret 

ske i dialog mellem KLs projektledelse og de kommunale eksperter og leve-

randører. Der tages afsæt i at få gennemgået SKATs materialer, som udar-

bejdes på de enkelte fag/lovområder og i dialog mellem SKAT og KL.  

 

Opgaver i spor 2.  

Kommunerne samles om sikring af nødvendige ændringer i eksisterende sy-

stemlandskab.. Det skal afdækkes hvilke kommuner, der har hvilke leveran-

dører, og hvordan disse er koblet til de tre debitorsystemer. Endvidere skal 

der foretages analyser af, hvilke fagområder kommunerne ønsker rettet til 

først med henblik på senere implementering. Endeligt skal kontrakterne gen-

nemgås med henblik på at få afdækket, hvor stor del af systemtilpasnin-

gerne der kan ske indenfor kontraktrammen under henvisning til lovmedhol-

delighed. 

 

Opgaver i spor 3:  

Forskellen mellem SKATs specifikationer og ØIR snitfladen afdækkes, med 

henblik på beslutninger om, hvor meget den skal tilpasses. Etablering af 

kontakt til debitorleverandører. Og gennemførelse af tilpasninger. 

 

Opgaver i spor 4:  

Der skal udvikles kompetenceudvikling i samarbejde mellem KL og COK, 

som kan anvendes på tværs af fagområderne, og som senere kan udfyldes 

med konkret indhold af undervisning/materiale, der er relevant for det en-

kelte fagområde.    
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Leverancer 

 Sikre, at kravene til kommunernes systemtilretning reduceres i dialog med SKAT 

om at reducere deres krav til oversendelse af kommunernes fordringer  

 

 Etablere overblik over leverandører af anvendte fagsystemer, og kobling til debitor-

systemer 

 

 Udarbejde en plan for leverandørernes tilretning af debitor og fagsystemerne og 

sikre opfølgning og styring i forhold til denne   

 

 Tilvejebringe en prioriteret rækkefølge af tilretningen af de 8-10 fagområder un-

der hensyntagen til, hvad der er mest kritiske for kommunerne at få rettet først .  

 

  Få afdækket forskellen mellem SKATs specifikationer og ØIR snitfladen 

 

 Udarbejde en plan for tilretning af kommunernes arbejdsgange på fagområderne 

 

 Udvikle et kursuskoncept til at understøtte ændringerne i arbejdsgange pr. fag-

område 

Succeskriterier 

 Reducere krav til fordringers oversendelse til SKAT 

 

 De kommunale fagsystemer tilrettes og at det sker i en koordineret og styret 

proces 

 

 Tilpasning af de kommunale arbejdsgange sker i overensstemmelse med tilret-

ning af de kommunale fagsystemer 

 

 Levering af kompetenceudvikling i forhold til nye krav og afledte nødvendige 

ændringer i arbejdsgange 
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3.2 Gennemførelses- og implementeringsfasen 
Kommunerne skal løbende orienteres om, hvad der forventes af dem, og de 

skal have mulighed for at kunne få sparring af projektledelsen.  

 

Opgaver i spor 1.  
Det sikres, at resultaterne af dialogen med SKAT om reducerede krav til 

kommunerne formidles videre til projektets del 2 "systemtilpasning" og del 3 

"ændrede arbejdsgange".   

 

Opgaver i spor 2.  
Leverandørerne skal sikres information om krav til ændringer. Der skal for-

handles med leverandører om pris for systemtilpasninger, og leverandørerne 

skal gøres opmærksomme på nødvendigheden af at systemerne tilpasses.  

 

Opgaver i spor 3.  
Der skal foretages tilpasninger af ØIR til SKAT/PRSM, som skal sikre at 

ØIRs debitor funktionaliteter (oprettelse af debitorkonto, søgning efter konti, 

modtage indbetalinger, afsende opkrævning/faktura) er kompatibelt med 

SKATs system.  

 

Opgaver i spor 4.  
Der udvikles et koncept for udbredelse i kommunerne til at understøtte æn-

dringen af arbejdsgange. Der udarbejdes vejledninger og orienteringer til 

kommuner. Desuden understøttes kommunerne med kompetenceudvikling 

til de kommunale sagsbehandlere opdelt på de relevante fagområder.  

 

 

   

Leverancer 

 Forhandle juridiske tilpasninger med SKAT vedr. krav til kommunernes oversen-

delse til SKAT 

 Forhandling af leverandøraftaler om systemændringer 

 Foretage tilpasninger af ØIR snitfladen 

 Undervisning af kommunale sagsbehandlere 

Succeskriterier 

 Sikre, at kommunerne bliver klar til at kunne få inddrevet i SKATs nye system 

efter den tilrettelagte plan  
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3.3 Gevinstrealiseringsfasen 

I denne fase skal det afdækkes, om kommunerne rent faktisk bliver i stand til 

at oversende fordringerne til inddrivelse hos SKAT. Der skal indsamles sy-

stematisk information om kommunernes muligheder for at få inddrevet hos 

SKAT.  

 

Endvidere skal det her undersøges, hvor mange ressourcer kommunerne 

bruger på opgaven, og på dialogen med SKAT om evt. udfordringer.  

 

 

 

4.Tidshorisont 

Projektet løber i fra primo 2019 til medio 2021 

   

Leverancer 

 Sikre, at kommunerne igen kan få inddrevet deres gæld via en automatiseret og 

sømløs proces fra fagsystem til SKATS inddrivelsessystem 

 Foretage opfølgning og måling på, hvor meget kommunerne bruger af ressour-

cer, og hvor mange penge der kommer i kassen. Beskrivelse af succeskriterier  

Succeskriterier 

  Sikre opfølgning og evaluering af kommunernes ressourceforbrug og omkost-

ninger 
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5. Interessentvurdering  

Interessenthåndteringen i dette projekt er omfattende.  

 

De væsentligste parter er SKAT, som både omfatter den del af SKAT, som 

håndterer forretnings onboarding og den tekniske onboarding. Der er etable-

ret en tæt dialog om tilrettelæggelse af den kommunale onboarding.  

 

Der er tæt og god dialog med alle kommuner. Derudover er der i projektet 

behov for en meget tæt kontakt og dialog med leverandørerne.  

 

Endelig er der dialog med KOMBIT om, understøttelse af leverandørstyrin-

gen. 
 
6. Organisering 

Projektet forankres i Center for Digitalisering og teknologi, hvor også projekt-

ledelsen forankres. 

 

Spor 1:  

Der foretages en projektansættelse af en kommunal ekspert med juridiske 

kompetencer til at arbejde for færre krav til de kommunale oversendelser. 

Arbejdet sker i tæt samarbejde med en kommunal referencegruppe og pro-

jektlederen, og i dialog med SKAT.  

  

Spor 2:  

Gennemføres med bistand fra KOMBIT, i samarbejde med KL, kommu-

nerne, leverandører og SKAT. 

 

Spor 3:  

Gennemføres i regi af eksisterende ØIR projekt i KOMBIT  

 

Spor 4:  

Gennemføres ved, at KL sammen med kommunale eksperter udarbejder be-

skrivelse af nye arbejdsgange i kommunerne, og derefter foretager direkte 

præsentation til kommunernes sagsbehandlere på de 7 -8 fagområder samt i 

opkrævningsfunktionerne.  

 

 


