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Målsætning 

Der skal foretages en undersøgelse af mulighederne for at udvide den fællesof-
fentlige infrastruktur til betaling. Målet er, at vurdere potentialerne for at forenkle 
og effektivisere pengestrømmene mellem det offentlige, borgerne og virk-
somhederne – og give alle et bedre overblik over deres samlede økonomiske mel-
lemværender med det offentlige via den personlige side på Borger.dk og Virk.dk.  

Beskrivelse af initiativ 

Der er i Danmark en lang og positiv historik på, at etablere en fællesoffentlig 
sammenhængende, fleksibel og effektiv betalingsinfrastruktur. Denne omfatter i 
dag blandt andet NemKonto, og eFaktura (NemHandel)  
 
Kommuner og statslige myndigheder, der gennemfører betalingstransaktioner 
over for borgere og virksomheder, har i dag hver især én eller flere tekniske beta-
lingskomponenter, som skal anskaffes, udvikles, implementeres, vedligeholdes og 
driftes. Én fælles teknisk understøttelse af håndteringen af betalingstransaktioner 
kunne sikre en mere sammenhængende fællesoffentlig infrastruktur, mindske 
overlappende investeringer i store it-projekter og understøtte udviklingen af hurti-
gere og billigere it-projekter via genbrug. Samtidig giver det også mulighed for at 
forenkle betalingsområdet til gavn for borgere, virksomheder og det offentlige. 
 
Der igangsættes en analyse, der skal vurdere forskellige modeller for udvidelse af 
den fællesoffentlige betalingsinfrastruktur med en ”betalingskomponent” og vur-
dere disse modellers effektiviseringspotentiale. Analysen fremlægger på denne 
baggrund en anbefaling om en udvidet, mere sammenhængende og fælles under-
støttelse af den fulde proces vedrørende det offentliges ind- og udbetalinger. Her-
under også håndtering af mellemværender og mulighederne for at borgere og 
virksomheder kan følge med i deres samlede økonomiske mellemværende med 
det offentlige på deres personlige sider på henholdsvis Borger.dk og Virk.dk. Ana-
lysen skal blandt andet tage afsæt i den eksisterende betalingsinfrastruktur, og tage 
højde for eksisterende og projekterede løsninger, herunder f.eks. løsninger fra 
SKAT 
 
De forventede økonomiske konsekvenser ved en fælles komponent for betalings-
håndtering kvalificeres således af tekniske og processuelle forhold som f.eks.: 
• Standardiserede grænseflader for fagsystemer, WEB-løsninger etc. 
• Færre grænseflader til for eksempel betalingsformidlere (Nets, Dibs etc.) samt 

NemKonto og Restancemyndighed 
• Ikke behov for betalingssystemer hos myndigheder  

9.3. En konto for mellemværende med 
det offentlige 
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• Stordrift på manuel håndtering 
• Effektiv modregning og inddrivelse 
• Ensartet service for borgere og virksomheder  
• Virksomhederne kan løbende se deres fordring/tilsvar på ”én konto” 
 
Leverancer i foranalysen er kortlægning og analyse af: 
• Betalingstransaktioner i form af omfang og frekvens 
• Omkostninger til den eksisterende betalingshåndtering (manuelle processer) 
• Omkostninger til udvikling, videreudvikling og drift af eksisterende betalings-

systemer (it – processer) 
• Modeller for udvidelse af den fællesoffentlige betalingsinfrastruktur med en 

”Betalingskomponent” 
• Mulige effektiviseringsgevinster og serviceforbedringer 
• Vurdering af, hvilke eksisterende eller planlagte betalingskomponenter eller -

infrastruktur, der kan være basis for den fællesoffentlige betalingskomponent, 
samt om der kan være alternativer til eksisterende eller projekterede løsninger. 

• Anbefaling i forhold til den tekniske implementering af en fællesoffentlig beta-
lingskomponent, herunder genbrug af data,  

• Gennemgang af regelforenklingsperspektivet og økonomiske, administrative 
og retssikkerhedsmæssige konsekvenser for borgere og virksomheder 

• Betydning for håndtering af restancer og fejludbetaling 
• Overvejelser om omfang og tidsplan for implementering 
• Beslutningsoplæg for den samlede etablering af en fællesoffentlig betalings-

komponent med business case 

Økonomi 

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2012 til gennemførslen af analysen. 
 

Tabel 1 

Analyse af betalingssystemer 

(Mio. kr.) 
  2012 2013 2014 2015  
 Analyse  1,5  0 0 0  
 Ialt   1,5 0 0 0  
 

 
Midlerne udmøntes efter konkret beslutning i STS.  
  

Organisering 

Projektet organiseres under implementeringsprogrammet for infrastruktur med 
Digitaliseringsstyrelsen som tovholder sammen med Skatteministeriet, Erhvervs- 
og Vækstministeriet, KL og Udbetaling Danmark.  
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Implementering 

I perioden fra medio 2011 til medio 2012 gennemfører projektet en foranalyse 
med henblik på at detaljere og beskrive mulighederne for etableringen og imple-
menteringen af en udvidet fællesoffentlig håndtering af betalingstransaktioner og 
med henblik på eventuel beslutning om igangsættelse i forbindelse med økonomi-
forhandlingerne mellem stat, regioner og kommuner i 2012.  


