
 
   

 
Orientering om ophævelse af sag om krav mod KMD 
om pensionsløsning 

 

Resumé 

I marts 2017 opsagde ATP på vegne af Udbetaling Danmark sin kontrakt 

med KMD og krævede erstatning for de gentagne forsinkelser på den 

nye pensionsløsning. Udbetaling Danmark har den 13. oktober 2020 på 

anbefaling af KL orienteret kommunerne om, at kravet om yderligere er-

statning fra KMD ifm. den mislykkede levering af det nye pensionssy-

stem ikke videreføres. Økonomiforvaltningen har efter dialog om sagen 

med KL ligeledes vurderet, at Københavns Kommune ikke bør videre-

føre kravet. Sagen er til orientering.  

 

Problemstilling 

I marts 2017 opsagde ATP på vegne af Udbetaling Danmark sin kontrakt 

med KMD og krævede erstatning for de gentagne forsinkelser på den 

nye pensionsløsning. Samtidig rejste KMD krav om erstatning fra ATP 

for uberettiget opsigelse af kontrakten. Hovedforhandlingerne i vold-

giftssagen mellem ATP og KMD har været gennemført i november og 

december 2019. 

 

Den 12. marts 2020 fastslog voldgiftsretten, at KMD havde hovedansva-

ret for, at leveringen af et nyt pensionssystem til Udbetaling Danmark 

ikke lykkedes. Udbetaling Danmark var derfor berettiget til at hæve kon-

trakten og blev tilkendt fuld erstatning mv. på 87 mio. kr. inden for den 

aftalte ansvarsbegrænsning. Erstatningen blev tildelt kommunerne 

gennem en nedsættelse af administrationsbidraget til IT til Udbetaling 

Danmark i 2020, hvoraf Københavns Kommunes andel samlet set faldt 

med 4,659 mio. kr. til 42,414 mio. kr. 

 

Voldgiftsretten konkluderede også, at de resterende krav ud over an-

svarsbegrænsningen skulle afklares ud fra et andet kontraktgrundlag, 

idet ATP (ejer af Udbetaling Danmark) ikke var rette pengedebitor, men 

at dette efter voldgiftsrettens opfattelse er kommunerne. 

 

Udbetaling Danmark vurderer, at en videreførelse af et erstatningskrav 

mod KMD er forbundet med væsentlige omkostninger, som kommu-

nerne ikke kan være sikre på at få hjem igen. Da kommunerne forment-

lig er pengedebitor i sagen, har Udbetaling Danmark henvendt sig til KL 
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for en vurdering af sagen. KL har med udgangspunkt i en samlet vurde-

ring af sagen anbefalet, at kommunernes krav ikke bør videreføres. An-

befalingen er således, at både retssag og voldgiftssag, som blev anlagt 

12. april 2019 for at sikre kravene, bør hæves.  

 

Løsning 

Økonomiforvaltningen har været i dialog med KL om sagen. KL bekræf-

ter anbefalingen om, at ATP ikke bør videreføre sagerne på vegne af 

kommunerne, og at sagerne derfor bør afsluttes. KL’s anbefaling er ba-

seret på en supplerende juridisk vurdering af sagen, som KL har indhen-

tet fra Kammeradvokaten.  

 

På baggrund af Udbetaling Danmarks og KL’s anbefaling har Økonomi-

forvaltningen vurderet, at Københavns Kommune ikke bør videreføre 

kravet mod KMD. 

 

Økonomi 

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, idet kommunen ikke har di-

sponeret med yderligere erstatning som følge af sagen. 

 

Videre proces 

Sagen betragtes som lukket. 
 

Bilag 
• Bilag 1 Brev fra Udbetaling Danmark til kommunerne om ophæ-

velse af KMD’s krav af 13. oktober 2020. 
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Borgmesteren og kommunaldirektøren 

  

  

13. oktober 2020 

 

Kommunens stillingtagen til ophævelse eller videreførsel af 
sag om krav mod KMD om pensionsløsning 

Kære borgmester og kommunaldirektør 

 
Som I er orienteret om i mit brev fra den 12. marts 2020, fastslog voldgiftsretten, at 
KMD havde hovedansvaret for, at leveringen af et nyt pensionssystem til Udbetaling 
Danmark ikke lykkedes.  
 
Udbetaling Danmark var derfor berettiget til at hæve kontrakten og blev tilkendt fuld 
erstatning m.v. på 87 mio. kr. inden for den aftalte ansvarsbegrænsning.  

 
Voldgiftsretten konkluderede også, at de resterende krav ud over 
ansvarsbegrænsningen skulle afklares ud fra et andet kontraktgrundlag, idet ATP ikke 
var rette pengedebitor, men at dette efter voldgiftsrettens opfattelse er kommunerne. 
 
En videreførelse af et erstatningskrav mod KMD er forbundet med væsentlige 
omkostninger, som kommunerne ikke kan være sikre på at få hjem igen. Da 
kommunerne formentlig er pengedebitor, har Udbetaling Danmark derfor henvendt sig 
til KL for en vurdering af sagen. KL har – med udgangspunkt i en samlet vurdering af 
sagen – anbefalet, at kommunernes krav ikke bør videreføres, og at den voldgiftssag 
og retssag, der i forlængelse af mit brev fra den 12. april 2019 blev anlagt for at sikre 
kravene, hvis kommunerne er pengedebitor, begge bør hæves. 
 
Udbetaling Danmark har besluttet at følge KL’s anbefaling og vil hæve sagerne mod 
KMD. Hvis kommunen ønsker at videreføre sagen mod KMD, herunder overtage 
ansvaret for sagens førelse, skal kommunen meddele dette til Udbetaling Danmarks 
sekretariat, Rasmus Edelberg, på rae@kl.dk senest mandag den 09. november 2020. 
Hvis ikke meddelelse er kommet frem inden denne dato, vil Udbetaling Danmark 
hæve de to nævnte sager, og de eventuelle økonomiske krav i den sammenhæng 
mod KMD vil dermed umiddelbart bortfalde. 
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Frank Jensen 
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