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Til samtlige borgmestre

Tilslutning til fælleskommunalt udbud af nyt valgsystem

Kommunernes afholdelse af valg understøttes i dag primært af it-

systemet ”KMD-Valg”. Udbud af en it-løsning i regi af KOMBIT har til 

formål at konkurrenceudsætte KMD’s eksisterende monopolsystem til 

administration af valgarbejdet. Den nye løsning skal understøtte den høje 

integritet, der er omkring afholdelse af valg i Danmark. 

Udbuddet er et nødvendigt genudbud. KOMBIT indgik i december 2017 

aftale med DXC Technology og deres underleverandører Smartmatic og 

BDO om udvikling, drift og videreudvikling af en nye løsning. Det skete 

efter behandling i KL’s bestyrelse samt tilslutning fra alle 98 kommuner. 

Som følge af utilfredsstillende fremdrift i leverandøren, DXC 

Technology’s, leverancer, besluttede KOMBIT’s bestyrelse i efteråret 

2020 i fælles overensstemmelse med DXC Technology at bringe 

samarbejdet til ophør. Som en del af denne aftale betalte DXC 

Technology 20 mio. kr., som nu indgår positivt i den samlede 

projektøkonomi. 

Justeret udbud og prisramme

KOMBIT har gennemført dialog med potentielle tilbudsgivere og har med 

udgangspunkt i det oprindelige udbudsmateriale udarbejdet et opdateret 

oplæg til udbuddet af en ny valgløsning. Der er særligt foretaget to 

tilpasninger i udbudsmaterialet. En forøget prisramme og mulighed for, at 

leverandøren kan afgive tilbud baseret på egenudviklet programmel. 

KL’s bestyrelse har behandlet sagen og opfordrer til, at alle kommuner 

tilslutter sig dette udbud til erstatning af monopolløsningen. 

./. Vedlagt er beslutningsgrundlag for kommunernes tilslutning til det fælles 

udbud, hvor KOMBIT beskriver den nye valgløsning og de vilkår, der 

gælder for kommunernes deltagelse i projektet.

Justeret prisramme

Gennemførslen af et fornyet udbud med en forøget prisramme samt den 

forlængede projektperiode betyder, at der påløber meromkostninger på 

projektets samlede budget. 

Meromkostningen betyder, som udgangspunkt, at kommunernes 

driftsbidrag kan fastholdes på det hidtil aftalte på 5,30 kr. pr. 

indbygger/år, men at det vil være nødvendigt at forlænge den nuværende 

afskrivningsperiode for projektet fra seks år til ti år. Prisen på 5,30 kr. pr 
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indbygger/år svarer til en gennemsnitlig besparelse for kommunerne på 

15 – 20 pct. i forhold til det nuværende KMD Valg ved afholdelse af i 

gennemsnit 1,5 valg pr. år. 

Formelt forudsætter en sådan regulering af driftsbidraget revideret 

tilslutning til projektet fra den enkelte kommune, hvorfor der nu 

fremsendes en revideret tilslutningsaftale.

Den nye it-løsning vil erstatte it-systemerne KMD Valg (udskrivning) og 

KMD Valg (opgørelse) og understøtte forberedelsen, afholdelsen og 

afrapporteringen af kommunalvalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg, 

Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. 

KOMBIT har efter opfordring fra styregruppen på kommunernes vegne i 

2020 indgået aftale med PostNord om distribution af valgkort. Aftalen 

træder i kraft, når det nye valgsystem er klar. Tilsvarende vil KOMBIT 

under projektforløbet indgå en aftale om print af valgkort på vegne af alle 

kommuner.

Kommunerne vil – i lighed med KOMBITs øvrige udbud – blive inddraget 

tæt i udviklingen af den nye løsning. It-systemet forventes klar til brug ved 

Europa-Parlamentsvalget i 2024.

Tilslutningsaftale underskrevet til KOMBIT senest den 3.maj 2021

Tilslutningsaftalen vil blive fremsendt af KOMBIT, og kommunen bedes 

behandle materialet og underskrive via det elektroniske 

underskriftsystem Penneo senest den 3. maj 2021. Tilslutningsmaterialet 

sendes endvidere til orientering til KOMBIT’s kontaktperson i kommunen. 

Spørgsmål til udbuddet af valgløsningen kan rettes til KOMBIT, 

projektleder Kim Larsen, valg@kombit.dk. I KL kan spørgsmål rettes til 

chefkonsulent Anne Kathrine Fjord-Marschall, akf@kl.dk. 

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard

Kristian Wendelboe
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