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NOTAT

Gevinster ved implementering af KY

 
1. Baggrund   
Kommunernes Ydelsessystem (KY), som afløser KMD Aktiv er et moderne 
sagsbehandlings- og beregningssystem. KY understøtter den kommunale 
sagsbehandling for flere af de kommunale ydelser og medfører en høj grad 
af automatisering af arbejdsprocesserne, idet KY mindsker rutinemæssige 
opgaver, som kendes fra arbejdet i den nuværende løsning. 
  
2. Gevinster 
Der er et væsentligt gevinstpotentiale, både i forhold til it-omkostninger og 
administrativt, forbundet med Kommunernes Ydelsessystem. Det er op til 
kommunens ledelse at beslutte, hvordan dette skal realiseres i den enkelte 
kommune. Potentialet falder i to kategorier:  
 

1) Besparelse på it-omkostninger: Udbudsplanen for 
monopolbruddet forventes for kommunerne under ét at medføre 
25% lavere it-udgifter på de tre berørte områder Kommunernes 
Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA. 
Besparelsen vil således være forskellig fra kommune til kommune 
afhængigt af de nuværende IT-udgifter.

2) Administrative gevinster: Ved kravspecifikationen af KY 
identificerede KL et effektiviserings-potentiale på ca. 20% af den 
effektive arbejdstid på ydelses-området som følge af automatisering 
og ændrede arbejdsgange i den nye løsning. 
Effektiviseringspotentialet på 20% er resultatet af en førmåling af 
tidsforbruget opgaver- og processer, der påvirkes af KY. 
Førmålingen blev gennemført for KOMBIT af KL i 2014. Jf. nedenfor 
er der siden målingen sket ændringer i kommunerne, lovgivningen 
og løsningen, der kan påvirke potentialet. 
 

2.1 Gevinstrealisering – ny opgaver 
Siden tidsmåling blev udarbejdet i 2014 er der ikke grundlæggende ændret 
på de ydelser, som er del af KY. Der er dog kommet tre ny opgaver til:

 Kontanthjælpsloftet
 225-timersreglen
 Opholdskravet for kontanthjælp.

Alle tre opgaver har betydet en udvidelse af det oprindelige scope for KY, 
herunder en delvis automatisering af de sagsbehandlingsprocesser, som 
følger med opgaverne. Selv om de tre opgaver isoleret set har medført flere 
opgaver til kommunerne, vurderes de ikke at påvirke KY's samlede 
gevinstpotentiale, idet automatiseringsgraden på disse tre opgaver er relativ 
høj.
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2.2 Gevinstrealisering – øget digitalisering i kommunerne
Nogle kommuner har siden 2014 tilkøbt mindre digitale løsninger til at 
understøtte delprocesser i forbindelse med udbetaling af ydelser. Der er bl.a. 
tale om:

 Robotter (RPA)
 Digitale selvbetjeningsløsninger
 Løsninger fra Den Fælles Dataenhed

Disse løsninger har været med til at effektivisere arbejdsgange i 
kommunerne, men det er meget forskelligt, hvilke løsninger kommunerne 
bruger, og hvordan det vil påvirke de administrative gevinster ved at bruge 
KY.

2.3 Gevinstrealisering – udvidelse af funktioner i KY
Siden KY var i udbud er der på flere områder sket en udvikling af digitale 
løsninger som betyder, at det har været muligt at tilføje funktionalitet, som 
ikke var med de oprindelige opgørelser af gevinstpotentialet. Her kan bl.a. 
nævnes:

 Automatisk kontering
 Flere automatiske breve (helt/delvis)
 Snitflader til Den Fællesdataenhed og mindre manuel opgørelse at 

kontrolpotentialet

2.4 Samlet administrativt gevinstpotentiale
KL vurderer, at der ikke generelt er grundlag for at justere den samlede 
administrative gevinst ved implementeringen KY. Som det redegjort for 
ovenfor, så er der både noget som trækker op og ned i opgørelsen af den 
samlede administrative gevinst.

Da en del kommuner siden 2014 allerede har høstet en del af den gevinst, 
som KY kan realisere f.eks. ved at tilkøbe RPA-løsninger, vil gevinsten ved 
at implementere KY være lavere i disse kommuner. Det er imidlertid kun den 
enkelte kommune, som kender omfanget og betydningen af 
ændringerne/tilkøbene. Derfor er det en klar anbefaling fra KL, at der i 
kommunerne sker en justering af business casen for KY, så de gevinster, 
som allerede er høstet, ikke også indgår i kommunens business case for KY.

 3.  Realisering af gevinstpotentialet: 

Effektiviseringspotentialet kan ikke udregnes entydigt for alle kommuner, idet 
lokale forhold altid vil have afgørende vægt. Potentialet vil derfor være 
afhængig af den gevinstrealiseringsstrategi og business case, som den 
enkelte kommune fastlægger. 
 
Det er forventningen, at kommunerne i løbet af 6 mdr. fra ibrugtagningen er 
blevet fuldt fortrolige med KY og dermed er i stand til at høste den fulde 
gevinst (effektiviseringspotentialet). Det skal understreges, at KY vil 
indeholde automatisering fra idriftsættelsen. 

Det gælder for det fælleskommunale monopolbrud, at både it- og 
effektiviseringsgevinsterne er del af ’moderniseringsaftalen’ mellem KL og 
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regeringen med henblik på at frigøre ressourcer til at forbedre den 
borgernære service i kommunerne. Det er således op til den enkelte 
kommune at beslutte, hvordan effektiviseringspotentialet som følge af KY 
skal effektueres. Kommunerne bør påregne udgifter til bl.a. udfasning af 
eksisterende systemer, implementering, konvertering, undervisning og 
fejlrettelse i forbindelse med, at KY tages i brug.  

Til understøttelse af kommunens budgetlægning har KOMBIT stillet en 
række materialer til rådighed for kommunerne. Herudover har leverandøren i 
samarbejde med KOMBIT udarbejdet værktøjer til udarbejdelse af 
gevinstmål samt høstning af gevinster. Disse materialer kan anvendes af 
kommunens projektleder på KY og er tilgængelige på KY’s 
dokumentbibliotek https://share-
komm.kombit.dk/P008/SitePages/Startside.aspx under Gevinster og 
værdier. 

4.  Opfølgning på gevinst potentiale

Det har flere gange i KY's kommunale styregruppe været drøftet, hvordan 
det følges op på den administrative business case for KY. Kommunerne har 
vurderet, at det ikke har nogle værdi (for dem), at lave en ny tidsmåling og 
vurdering af gevinsten på de 20 pct. før systemet er rullet ud i kommunerne. 
Derfor er det aftalt med styregruppen, at der efter udrulningen følges op på 
gevinstrealiseringen. 
 

https://share-komm.kombit.dk/P008/SitePages/Startside.aspx
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