
 

 

Bilag 2.b.a   

  

Afsluttende rapport for initiativ 2.5: Automatisk postering til det 
offentlige 

Stamdata 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 2.5 
Initiativnavn Automatisk postering til det offentlige 

Ministerium Finansministeriet 

Institution Digitaliseringsstyrelsen 

Budget og finansiering 4,85 mio fordelt på 4 år. De 1,25 mio. kr. heraf er 
tilvejebragt ved en mellemfinansiering af opsparede midler 
til ”Fremme af Digital Forvaltning”. De øvrige midler er 
lønomkostninger, dækket af Digitaliseringsstyrelsen. 

Ansvarlig for statusrapportering Helle Schade-Sørensen 

Formand for følge-/arbejdsgruppe  

Projektleder Helle Schade-Sørensen 

Projektejer Morten Mejer-Warnich 

Programleder  
Starttidspunkt  01.06.2012 

Sluttidspunkt 01.02.2015 

Øvrige kommentarer  

Resultater 

Nemhandelsinfrastrukturen er blevet udbygget, med et nyt og mere robust 
Nemhandelsregister med tilhørende services. I forlængelse heraf er det gjort 
muligt for kommuner og regioner at sende NemKonto meddelelser via 
NemHandel.  

Midttrafik, Region Syd og Glostrup Kommune er indtil videre koblet på 
løsningen, og sender nu NemKonto meddelelser via NemHandel. Setup er på 
plads så andre kommuner og regioner kan koble sig på efter gennemgang af de 
fornødne test og godkendelsesprocedurer hos NemKonto. 

Region Syd er i pilotforsøg med at udveksle regnskabsbilag mellem de forskellige 
enheder i Regionen, men løsningen er indtil videre kun rullet ud hos Region Syd. 

NemHandelsinfrastrukturen er blevet udvidet med muligheden for at 
leverandørerne kan sende ForsendelsesAdvis til deres offentlige kunder, og det er 
nu op til it-leverandørerne i markedet at tilpasse deres løsninger, så dokumentet 
kan tages i anvendelse. 



  Side 2 af 2 

MedCom har foretaget en analyse af muligheden for at anvende 
NemHandelsinfrastrukturen til udveksling af MedCom meddelelser, men har 
endnu ikke truffet beslutning om at udskifte deres nuværende VANS infrastruktur 
med NemHandel. 

Økonomi 

Det oprindelige budget for initiativet er som angivet i tabel 1: 

Tabel 1: Automatisk postering via Nemhandel  (mio kr). 

Etimerede udgifter 2012 2013 2014 2015 

Initial investering: Omlægning 
af register og etablering  

2,7    

Vedligehold og udvikling af 
nye områder herunder 
ForsendelsesAdvis og 
NemKonto 

 0,75 0,7 0,7 

Alle midler er forbrugt til at udvikle og vedligehold ovennævnte resultater. 
Lukning af initiativet betyder, at det årsværk som var afsat i 2015 bortfalder. 

Fremtidigt ejerskab 

De forbedringer og udvidelser til NemHandel, som er udført i regi af initiativ 2.5 
bliver fremover ejet og vedligeholdt af Digitaliseringsstyrelsen, som en del af den 
daglige forvaltning af Nemhandelsinfrastrukturen, hvortil der er afsat midler på 
finansloven. 
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