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D er var klart
skeptikere,
da KL og den
daværende
regering i 2010
indgik en afta-
le om at samle
kommunale

udbetalingsopgaver formilliarder af
kroner i énmyndighedmed navnet
Udbetaling Danmark. Administrati-
onen skulle samles i fem centre – et i
hver region – og herfra skulle ydelser
som barselsdagpenge, boligydelse,
børnefamilieydelser, folkepension,
socialpensionmed videre udbetales.
Der er tale om såkaldt objektive ydel-
ser. Ydelser, der ikke kræver sagsvur-
dering og skøn. Administrationen
skulle tages ud af kommunerne og
gives til ATP, der driver Udbetaling
Danmark.
– PåKLTopmøder og KØF (Kom-
munaløkonomisk Forum, red.) var
der kritiske ryster. De var båret af, at
kommunalpolitikere naturligt har
rettet opmærksomhedenmod, om
borgeren bliver dårligere stillet. Der
var bekymring for, om borgerne blev
fremmedgjorte og fik dårligere ser-
vice. Der var ogsåmedarbejdere fra
kommunerne, der skulle flyttemed
over i centrene, fortæller Køben-

havns overborgmester Frank Jensen
(S), der har været bestyrelsesfor-
mand i Udbetaling Danmark siden
starten.

Sikker effektivisering
Men her ti år senere er det svært at
finde kritikere af den store udbeta-
lingsmaskine, der udbetaler ydelser
til 2,4millioner danskere. Samlet
set ekspederer systemerne 230mil-
liarder kroner om året. Det skyldes,
at Udbetaling Danmark hurtigt gav
de lovede resultater. UDK gik i drift i
2012, og efter en toårig indfasnings-
periode nåedeman planmæssigt
besparelsen på 300millioner kroner
årligt på administration.
En anden stor besparelse lå i kon-
kurrenceudsættelsen af it-systemer-
ne og driften. Her er der opnået en
årlig besparelse på over 25 procent.

De årlige omkostninger til it-løsnin-
ger lå inden udbuddet på 887millio-
ner kroner. De er nu nedbragt til 665
millioner kroner inklusiv afdrag på
lån til projektet.
– Det er en kæmpe fornøjelse for
mig som bestyrelsesformand at
have væretmed hele vejen. Fra en
monopolsituation, hvor KMD sad på
it-løsningerne, til at have gennem-
ført konkurrenceudsættelsen på it-
systemer, der bringer os over i en hel
anden liga. Vi har sikret, at borgerne
får bedre betjening til en billigere
pris. Vi har frigjort penge til kerne-
velfærden i Danmark, siger Frank
Jensen.
Han trækker tråden tilbage til den-
gang i 1994, da han iNyrup-regerin-
gen blevDanmarks første it-minister.
–Målet dengang var strategier for
etmere digitaliseret samfund. Det

Udbetaling Danmark
er en velsmurt maskine
Et sjældent succesfuldt offentligt it-projekt står ved en skillevej. Udbetaling Danmark har på
otte år givet kommunerne effektiviseringsgevinster i milliardklassen. Det skyldes blandt andet
en bestyrelse med folkevalgte lokalpolitikere, mener bestyrelsesformand overborgmester
Frank Jensen (S).
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Vi har sikret, at borgerne får bed-
re betjening til en billigere pris. Vi
har frigjort penge til kernevelfær-
den i Danmark.
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skulle være et bedre samfund, der
skulle gøre det lettere og billigere for
borgerne. Lettere at få udbetaling
og ydelser, og de skulle have adgang
til egen data. Det er netop der, casen
Udbetaling Danmark har bragt os
hen, siger Frank Jensen.

Hånden på rattet
Når nu eksemplerne på offentlige
it-projekter i store vanskelighe-
der står i kø, er det nærliggende at
granske, hvad der er hemmelighe-
den bag UDK’s succes. Der har da
været bump på vejen, men overord-
net erman kommet imål. Den tætte
kontakt og dialogmed kommunerne
undervejs er en del af forklaringen,
mener Frank Jensen.
– Vi har lavet en kæmpe omorganise-
ring på kort tid. Det, måman sige, er
en stor succes, somman kan lære af.
Sikker drift har været væsentlig fra
start. Samarbejdetmed borgerser-
vice i samtlige 98 kommuner har væ-
ret vigtig. Hver gang, der var kritik,
sagde vi: Tag ud og talmed dem. Fiks
problemet. Det er noget af det, der
gør, at vi stårmed det, der kan kaldes
et succesfuldt digitaliseringsprojekt
i den offentlige sektor, siger Frank
Jensen.
Og så peger han på, at en bestyrelse
med folkevalgte er en stor styrke.
– Jeg tror, den indretning, vi har af
UdbetalingDanmark, hvor der sidder
folkevalgte repræsentanter fra kom-
munalbestyrelserne i bestyrelsen og
ved, hvad det betyder, når ting er ved
at køre af sporet, er god. Vi har hele
tidenhaft fokus rettet på at få løst de
problemer,man oplevede. Derfor er
vi aldrig kommet derud, hvor andre
store organisationer somSKATer
kommet. De har ikke haft borgerper-
spektivet så tæt på. Vi har råbt vagt
i gevær til den ansvarligeminister
eller regering, når vi syntes, der var
problemer, siger Frank Jensen.

Ved en skillevej
Udbetaling Danmark står nu ved en
skillevej. Det står skrevet i økonomi-
aftalenmellemKL og regeringen, at
UDK skal evalueres, og de fremtidige
mål aftales. Der er flere veje at gå.
Enten bevarermanUDKpå det nu-
værende niveau.Man kan også gøre

Det, at staten via lovgivning kan
presse beslutninger igennem, fordi
de er lovgivere. Så bliver kommu-
nerne og KL efterladt på sidelinjen,
fordi der kommer ekstra udgifter
ind organisationen, somman ikke
har indflydelse på. Der er man nødt
til at finde en ligeværdighed i mo-
dellen, hvor den ene part ikke er for
stærk. Ellers holder konstruktionen
ikke, og KL vil ikke føle det samme
ejerskab, siger Frank Jensen.
Det er nødvendigt at afklare, ellers
kanman ikke holde sammen på
organisationen.
– Ellers vil kommunernemåske sige
”Lad os splitte det op”, så staten får
deres egen udbetalingsorganisation,
og kommunerne har deres. Hvis vi
skal blive ved at have synergien og

Udbetaling Danmark er noget så sjældent som
et succesfuldt offentligt it-projekt. Ifølge besty-
relsesformand Frank Jensen skyldes det blandt
andet, at Udbetaling Danmark har folkevalgte
lokalpolitikere i bestyrelsen.

detmindre, ellerman kan give det
flere opgaver.
– I Udbetaling Danmark er vi gået i
gangmed en evaluering af hele kon-
struktionen og den lovgivning, der
ligger på baggrund af vores erfarin-
ger. Vi ved også, at ejerne, det vil sige
staten og KL, skal i gangmed eva-
luering senere i år. Det arbejde har
været presset af corona og så videre.
Men jeg håber, at når vi kommer til
slutningen af året, så vil KL og staten
konkludere på konstruktionen, siger
Frank Jensen.
Bestyrelsesformandenmener, der er
god grund til at se påUDK’s ledelses-
struktur, det vil sige forholdetmellem
ejerne, staten og kommunerne.
– Der har været uhensigtsmæssig-
heder i vores governancestruktur.
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stordriftsfordelene, så skal vi i den
kommunale verden have en større
grad af sikkerhed, for at den ene
part ikke ligger og dumper udgifter
ind i organisationen, siger Frank
Jensen.
Der har været eksempler på, at sta-
ten har lagt opgaver over i UDK,
som ifølge Frank Jensen ikke burde
være der.
–Man har lagt ugennemsigtige om-
råder over i UDK, som ikke var klar
til at være objektiv sagsbehandling.
Detmedførte nogle ekstra omkost-
ninger. Problemet var, at vi fik alle
statens udbetalinger, kaldet SFO.
Der var en lang række af dem, vi
bøvledemed, fordi de ikke var ob-
jektive, men skønsafgørelser. Det er
ikke hensigtsmæssigt for UDK. Det

– Vimå se, om det danskemarked er
stort nok, eller vi skal kiggemere in-
ternationalt for at få nye leverandø-
rer i spil, siger Frank Jensen.

Politisk mod
At det kan være godt at havemusk-
ler, når det handler om it-udbud, er
den i foråret afsluttede voldgiftssag
med it-leverandørenKMDet godt
eksempel på. KMDkunne ikke leve-
re et nyt pensionsudbetalingssystem
til tiden. Udbetaling Danmark brød
medKMDog krævede kompensa-
tion. Det endte i en voldgiftssag, hvor
Udbetaling Danmark fikmedhold.
– Det kræver politiskmod at bryde
med en leverandør. Voldgiftsret-
ten gav os ret i, at der var tale om en
misligholdelse af kontrakten. Vi har
så fået et nyt pensionsudbetalings-
system via Netcompany i stedet,
som blev sat i drift i marts i år. Der
var nerver på. Det gik imponerende
gnidningsløst, så alle pensionister
og førtidspensionister får deres pen-
sion til tiden, siger Frank Jensen.
Et andet spørgsmål er, om ATP fort-
sat skal stå for driften. Ifølge Frank
Jensen, har ATP udført opgaven
godt, og det er svært at se, at andre
i Danmark har den kapacitet. Men
der er alternativer. Staten kan for
eksempel vælge at lægge det i en
styrelse for sig.
Det ser ud til, at kommunerne og
staten i Udbetaling Danmark har en
stærk og velsmurtmaskine. Spørgs-
målet er, hvor den skal køre hen efter
servicetjekket.
– Jeg forventer, at der skal drages
nogle politiske konklusioner i slut-
ningen af året, siger Frank Jensen.•
tkn@kl.dk

kan godt være, det var det for staten,
for det var en ret stor rodebutik. Der
bliver vi kørt over, selvom vi har kon-
takten til ministeren. Det, vi erme-
stre i, er at sætte strøm til systemer,
men hvis der skal siddemedarbej-
dere og lave skøn, så hører det ikke
hjemme her. Der skal vi bare være
skarpere, siger Frank Jensen.

Hvorfor ikke SU?
Bortset fra det, såmener Frank Jen-
sen, at staten bør overveje, om der
flere ting, der kan lægges over i Ud-
betaling Danmark.
– Kommunerne har gjort rent bord
og lagt alt, hvad de kan, over i UDK.
Staten har stadig noget. En af de
ting, som jeg har efterlyst, er, at Sta-
tens Uddannelsesstøtte flyttes over,
for det er ren objektiv sagsbehand-
ling uden skøn. Der forstår jeg ikke,
at staten ikke bruger UDK’s store
maskine.
En af de ting, somman politisk skal
tage stilling til, er også, omman
skal blive vedmed at have den sam-
me struktur med fem centre, hvis
der kommer en overkapacitet i
organisationen.
– Lovgivningsmæssigt er det beslut-
tet, at vi skal være på de adresser i
Danmark,men får vi nok ud af det,
hvis der ikke er tilstrækkeligt ar-
bejde til alle centre? Det går fint nu,
fordi vi tilpasser os og har optimal
drift. Men succesen afhænger af, at
vi løbende tilpasser os.
Udbetaling Danmark skal nu i gang
med et nyt it-udbud af nogle af syste-
merne.Målet er yderligere effektivi-
seringsgevinster, menman skal nok
ikke sætte forventninger efter en
gevinst på 25 procent igen.

Hver gang, der var kritik, sagde
vi: ”Tag ud og talmed dem. Fiks
problemet”. Det er noget af det,
der gør, at vi stårmed det, der kan

kaldes et succesfuldt digitaliseringsprojekt i
den offentlige sektor.
Overborgmester Frank Jensen (S), bestyreleformand i UdbetalingDanmark


