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GAP = systemer og 
data, som vi ikke 
udstiller i DUPLA el 
eIndkomst

1. juni 2022



Gap-analysen | Indledning 
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Baggrund

Skatteforvaltningen (SKTFV) indsamler data om alle 

borgere, virksomheder, ejendomme, motorkøretøjer, 

import/eksport mv. og er derfor en central datakilde for 

myndigheder, organisationer og private virksomheder, som 

indhenter data til understøttelse af sagsbehandling, kontrol 

og automatisering af processer. 

Problem

Dataudveksling sker i dag via en blandet system-

understøttelse, hvoraf en del er etableret over tid med 

gammel teknologi og manglende fokus på GDPR, 

herunder særligt terminaladgang via SF-tele og Ekstranet 

samt specifikke batch-dataleverancer. 

Formål

Formålet med nærværende analyse har været en nærmere 

kortlægning af tilgængeligt dataindhold via SF Tele og 

Ekstranet samt de eksterne anvenderes benyttelse heraf. 

Mål

Målet med analysen har været at skabe et grundlag for, at 

SKTFV kan lukke ned for eksterne anvenderes brug af SF 

Tele og Ekstranet ved at flytte datatrafikken til DUPLA og 

eIndkomst. 

Målet er at lukke ned for de eksterne anvenderes 

adgang af SF Tele og Ekstranettet senest i 2024



SF-Tele eksempel
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Gennemsnit antal 
brugere i 
ekstranettet per 
kommune per 
måned
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Plan 2022 | Videre proces
Hovedaktiviteten i den videre proces er udarbejdelse af en 

konsolideret transitionsplan, som indeholder alle de 

opgaver, der skal iværksættes for at komme i mål med 

transitionen fra anvendelse af SKTFV SF tele og Ekstranet 

til integration af oplysningerne i egne fagsystemer.

På nedenstående tidslinje for 2022 er listet de 

overordnede aktiviteter, som skal gennemføres i de 

enkelte kvartaler for at tilvejebringes en konsolideret 

transitionsplan, som kan fremlægges til godkendelse ved 

udgangen af 2022.

5Plan og kommunikation 2022 kommunerne

Q1

Q2

Q3

Q4

• Udkast til plan for aktiviteter vedr. kommunerne i 2022

• Udsendelse af brev til kommunerne vedr. lukning af system SV

• Udsendelse af brev til kommunerne vedr. Detail-COR og ES

• Fastlæggelse og indkaldelse til workshops i Q2

• Afklaret anvendelse af Detail-COR

• Afklaret anvendelse af ES

• Indkaldelse til workshops

• Afholdelse til workshops til klarlæggelse af transitionsomfang 

• Udarbejdelse af transitionsplan på baggrund af udkommet fra  

workshops. 

• Indhentning af oplysninger om estimater og evt. tidshorisont

• Udarbejdelse af konsolideret transitionsplan

• Godkendelse af konsolideret transitionsplan
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Besvarelser

• 37 kommuner har svaret, 27 af dem bruger Detail-

COR

• Detail-COR bliver primært brugt til kontrolopgaver

• Et fåtal af kommuner bruger KMD-Indkomst i 

stedet for Detail-COR
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Besvarelser

• 27 kommuner har svaret, 10 af dem bruger ES

• ES bliver primært brugt til kontrolopgaver og 

virksomhedsopslag 
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Resumé anvendere | Kommunerne

Konklusion
Ekstranet

Kommunerne anvender Ekstranet for adgang til data fra en række 

systemer til forskellige anvendelsesformål.

Dialog med udvalgte kommuner

Der har været dialog med følgende udvalgte kommuner: Nyborg, 

Esbjerg, Guldborgssund, Odense og Københavns kommune. Via 

benyttelsesstatistik er der skabt et overblik over, hvilke systemer de 

respektive medarbejdere i kommunerne aktivt har tilgået, men det 

fremgår ikke hvilke specifikke data, der er lavet opslag på.

Da alle kommunerne har adgang til de samme systemer vurderes 

analysen og de identificerede gaps at være repræsentative for 

samtlige kommuners databehov. 

Spørgeskemaer omkring Detail-COR og ES

Der har været udsendt spørgeskemaer til alle kommuner omkring 

deres brug af Detail-COR og ES
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Gap
Der er identificeret følgende gaps:

Årsopgørelsen & forskudsopgørelsen

Der er behov for at udstille nye felter fra 

både års- og forskudsopgørelsen i de 

nuværende services.

Myndighedskontering (MK)

Nyt API til udstilling af oplysninger via 

DUPLA.

Erhvervssystemet (ES)

Nyt API til udstilling af oplysninger via 

DUPLA.



KMD IndkomstSKAT KMD i øvrigt

DIAS 9

KMD Indkomst

eIndkomst

Beregn 

indkomst-

grundlag

KMD Boligstøtte

Syge- og 
Barselsdagpenge

KMD Boliganvisning

KMD Institution

Forskud

Årsopgørelsen

KMD Social pension

KMD Sag

eIndkomst-

advisering

FerieKonto-

advisering

ATP-huset
Advisering

Ca 500.000 opslag 
pr måned

Forskud kun til 
KMD Social pension

• Datatrafik til KMD indkomst 

skal også omlægges. Vi 

kommer til at lukke 

datastrømme (batch-

opdateringer) til systemet

• KMD kan koble op på DUPLA


