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Om NemKonto

• NemKonto har eksisteret siden 2005.

• Et fællesoffentligt udbetalingssystem, der forenkler indberetning af kontooplysninger.

• Oprindeligt udviklet således, at offentlige myndigheder og en række private 

udbetalere kan udbetale penge direkte til borgere og virksomheder ved blot at kende 

deres CPR-/CVR-/SE-nummer.
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Om NemKonto

..Senere er en række funktionsudvidelser, herunder ventekonto og gældsmodregning, 

kommet til.

• Ventekonto

– En konto, hvor udbetalinger fra myndighederne placeres, hvis der på betalingstidspunktet ikke er en 

NemKonto tilknyttet en privatperson eller virksomhed. 

– Muliggør, at myndighederne kan udbetale med frigørende virkning, hvis der på betalingstidspunktet 

ikke er en NemKonto tilknyttet.

• Gældsmodregning

‒ Hvis modtageren af en udbetaling, der sendes til en NemKonto, har gæld til det offentlige, skal 

denne kunne modregnes af Skatteforvaltningen.

‒ Væsentlige tekniske bindinger til fx inddrivelsessystemet i Skatteforvaltningen.
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Baggrund for Ny NemKonto-projektet

Der er i mellemtiden opstået nogle udfordringer..

• Omkostningsfuldt af foretage ændringer af det eksisterende system

– Funktionsudvidelserne har betydet væsentligt forøget kompleksitet 

– Kompleks datamodel med hårde bindinger mellem mange elementer gør det vanskeligt at 

adskille funktionaliteter uden at knække noget et andet sted i systemet

– I stigende grad vanskeligt at videreudvikle systemet og dermed sikre en tidssvarende 

løsning, der lever op til borgere, virksomheder og myndigheders behov.

• Den nuværende drift indebærer tunge administrative arbejdsgange

– Medfører en række besværlige administrative arbejdsgange for myndighederne.
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Baggrund for Ny NemKonto-projektet

Udgangspunktet for Ny NemKonto projektet er derfor, at man vil..

• Muliggøre videreudvikling via udskiftning af nuværende løsning

– Skabe et nyt, modulært setup med adskillelse af funktionaliteter

– Sikre en fortsat nutidig løsning

• Optimere driften

– Lette administrative arbejdsgange

– Gøre løsningen mindre omkostningstung

– Sikre bedre håndtering af udenlandske borgere, virksomheder og konti

Det er ikke meningen, at borgere og virksomheder skal opleve en stor forandring ved den måde, NemKonto

fungerer på i dag.
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NKS To-Be

-

Borger.dk
Min Side oplysning om egen 

NK og ændringsmulighed

Selvbetjeningsløsninger
Tværgående Offentlige 
Brugerrejser opslag i NK 

muliggjort

Bank XYZ 
datacentral

Offentlig 
Myndighed

Privat 
Udbetaler

Nemhandel

Datamodeller

Forretningsfunktionalitet

Betalingsformidling

Ventekonto

Gældsmodregning

Register

NKR

NKR Services

KMD NKS As-Is
Paralleldrift 

- register datasynkronisering 

eller batch udtræk

ISO standarder og åbne 
snitflader tillader nem 
tilslutning med Nemhandel 
(eCommerce) o.l. 

standarder.

Services tillader opslag 
(med hjemmel osv.) i 

NKR

Opdeling i adskilte moduler 
nedsætter kompleksitet og 
interne bindinger, så 
markedsudsættelse og 

fremtidige justeringer lettes.

Cloud drift sikrer 
skaleringsevne og nem 
tilslutning af nye 

markedstjenester.Ejerskab over kode og 
datamodeller tillader 
nem tilpasning og 

markedsudsættelse
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Baggrund for Ny NemKonto-projektet

• Ny NemKonto-projektet blev igangsat i 2018, hvor 

foranalysen var undervejs.

• 2021 - Ny NemKonto er blevet indskrevet i Finansloven.
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Projektstatus 
og planlagte aktiviteter
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Projektstatus og planlagte aktiviteter

• Vi er ved at genopstarte projektet og kvalificere tidsplan

• Genbesøger beslutninger der er truffet tidligere

• Udgangspunktet er, at et udbud af komponenter vil blive igangsat i 2022

• Dialog vil blive genoptaget med interessenter – herunder KL. 

– Måske nogle fra dette forum, kombineret med medarbejdere der sidder med 

udbetalingsopgaver?

• Dialog med ATP, skattemyndighederne, finanssektoren samlet set
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Overvejelser eller spørgsmål?


