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udbetaling danmark=
Kommunal MedFinansiering, KMF
– overordnet opgavedeling 

De ydelser, som Udbetaling Danmark udbetaler, finansieres på samme måde som før etableringen af  Udbetaling  

Danmark. Det betyder, at Udbetaling Danmark skal have penge tilført fra stat og kommuner. Statens andel overføres 

automatisk fra en statslig SKB-konto til den Udbetaling Danmark-konto i SKB, som der trækkes fra, når Udbetaling 

Danmark udbetaler.

For ydelser, hvor der er kommunal medfinansiering, skal Udbetaling Danmark have overført penge fra kommunerne til 

Udbetaling Danmarks konto i SKB. Det sker via systemet KMF.

Den overordnede fordeling af opgaver mellem kommunerne og Udbetaling Danmark for så vidt angår kommunal 

medfinansiering er følgende:

Udbetaling Danmark leverer hver måned bogføringsdata til kommunerne og initierer overførsel af den kommunale andel Udbetaling Danmark leverer hver måned bogføringsdata til kommunerne og initierer overførsel af den kommunale andel 

fra kommunernes OBS-konti. Udbetaling Danmark stiller detaildata til rådighed for kommunerne.

Kommunerne modtager bogføringsdata som i dag og sikrer, at der er dækning på de konti, som den kommunale 

medfinansiering overføres fra. 
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udbetaling danmark=KMF – Kommunal MedFinansiering

Kommunal MedFinansiering, KMF:

Når Udbetaling Danmark udbetaler ydelser, med kommunal medfinansiering, skal der hentes 
penge hos kommunerne. Det gælder primært udbetaling af førtidspension, varmetillæg til 
pensionister og boligstøtte, men også udbetaling af barselsdagpenge, når de vedrører pasning 
af alvorligt syge børn. Mere generelt udtrykt gælder det samtlige ydelser, hvor der i dag er en 
statsrefusion, der er forskellig fra 100 pct. 

Ved disse ydelser skal Udbetaling Danmark levere bogføringsdata til kommunerne, og der skal 
overføres beløb fra de kommunale OBS-konti til den Udbetaling Danmark-konto i SKB, hvorfra 
de udbetalte ydelser trækkes. Udbetaling Danmark initierer overførslerne via KMD Udbetaling. 
så kommunen ikke selv skal foretage overførslen.

KMF - Kommunal 

MedFinansiering
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så kommunen ikke selv skal foretage overførslen.

Til at håndtere dette er der udviklet et nyt system i KMD-regi: KMF (for Kommunal 
MedFinansiering). 

KMF-systemet modtager transaktioner fra fagsystemerne for boligstøtte og pension en gang om 
måneden pr. ydelse, og for barsel en gang om ugen. Fagsystemerne danner og leverer data til 
KMF i forbindelse med de store månedskørsler. Pensionssystemet og barselssystemet leverer 
data pr. kommune på personniveau. Boligstøtte leverer data på sumniveau , således at der 
leveres summer pr. kommune og pr. ydelsesart.

I de data, som fagssytemerne danner til KMF, indgår samtlige ydelsesarter med kommunal 
medfinansiering. Beløbene er den rene kommunalandel brutto, dvs. før skat og ekskl. 
statsandelen. Ydelserne bliver henregnet til den kommune, som ydelsesmodtageren har bopæl i 
på kørselstidspunktet, eller til den kommune, som sagen er hjemmehørende i (boligstøtte). Det 
sker ved, at fagsystemet finder kommunen ved opslag i P-data, når transaktionerne til KMF 
dannes. 



udbetaling danmark=KMF – Kommunal MedFinansiering

Kommunal MedFinansiering, KMF (fortsat):

På grundlag af de transaktioner, som fagsystemerne sender til KMF, danner KMF transaktioner 
til KMD Udbetaling (kommunens), der efterfølgende initierer en automatisk pengeflytning fra 
kommunen til Udbetaling Danmark. KMF danner bogføringsdata til både kommuner og 
Udbetaling Danmark på sumniveau, svarende til de beløb, der overføres fra kommunernes OBS-
konti til Udbetaling Danmark. Kommunerne vil modtage bogføringsdata som i dag.

Kommunerne kan udsøge detaildata direkte i KMF-systemet. Kommunerne har derved mulighed 
for at opløse de bogførte summer. Udsøgte detaildata kan eksporteres til fx excel til videre 
bearbejdning. Kommunerne har således mulighed for at anvende detaildata fra KMF til analyser 
budgetstøtte mv.
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budgetstøtte mv.


