NOTAT

DATO

Udbetaling Danmark Administrationsbidrag 2021

3. august 2020

Det samlede bidrag til Udbetaling Danmark (UDK), stiger, ligesom i 2020, også i det
kommende år.
Kalundborg Kommune betaler 2 typer af administrationsbidrag til UDK, som begge betales
af Borgerservice, hvor det også er budgetlagt:



Administrationsbidrag til kundedrift
Administrationsbidrag til IT

Nedenstående viser udviklingen fra 2020 til 2021. Tallene for 2021 er de foreløbige skøn
udmeldt af UDK den 31. juli 2020.

Administrationsbidrag Administrationsbidrag
til kundedrift
til IT
2020
5.637.345
5.315.276
2021
5.648.981
6.721.311
Ændring
11.636
1.406.035
Kr.

I alt
10.952.621
12.370.292
1.417.671

Ifølge UDK’s udmelding af 15. januar 2020 udgjorde det oprindelige administrationsbidrag
til IT for 2020 5,9 mio. kr. Den 31. juli 2020 har UDK udmeldt, at dette bidrag i 2020 vil
udgøre 5,3 mio. kr., et fald på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes, at UDK er blevet tilkendt en
erstatning på 65 mio. kr. i voldgiftssagen mod KMD og denne erstatning udmøntes til
kommunerne ved en reduktion af administrationsbidraget til IT for 2020.
Administrationsbidraget til IT for 2020 og 2021 er derfor ikke direkte sammenligneligt.
Nedenfor er angivet Borgerservice forventede merudgifter i 2021 – 2024. Det forventede
samlede bidrag i 2022 til 2024 fremgår af Sektorskrivelser vedr. administration og IT, jf.
budgetvejledninger for 2021. Kalundborg Kommunes andel i 2022 til 2024 er medtaget med
samme andel som i 2021.
Overslagsårene er dog stadig meget usikre da erfaringen viser, at dette kan ændres flere
gange.
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2022

2023

2024

Afsat budget hos Borgerservice

9.470.900

9.470.900

9.470.900

9.470.900

Udmeldt adm. bidrag til kundedrift

5.649.000

Udmeldt adm. bidrag til IT

6.721.300
11.632.300

10.389.700

10.294.800

-2.899.400 -2.161.400

-918.800

-832.900

Samlet udmeldt bidrag
Manglende finansiering

NOTAT

2021

Bidrag til Udbetaling Danmark

Administrationsbidraget til IT er de senere år steget, som følge af, at
administrationsbidraget til KMD til eksisterende it-løsninger (en udgift som afholdes af IT,
og hvor budgettet ligeledes er), er faldet. Alle IT-løsningerne er dog fuldt overdraget til
UDK i 2020, hvorfor stigningen fra 2020 til 2021 alene er et udtryk for, at de IT-løsninger,
som UDK anvender, stiger.
På møde den 20.02.20 blev det aftalt med økonomidirektøren, at det forventede bidrag

til UDK (5.649.000kr. + 6.721.300 kr., i alt 12.370.300 kr.) medtages i det
administrative budget, således at Borgerservice bliver tildelt midler svarende til det
der på nuværende tidspunkt forventes at skulle betales.
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