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Formål med i dag
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Formål med i dag
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• At dele de tekniske specifikationer med 

virksomheder/systemleverandører med snitflader til de 

kommende systemer.

• At introducere jer til Skifteportalen, vores releaseplan og 

fremvise API-spec til Skifteportalen

• At skabe et rum for dialog, så vi ved hvilke informationer, I 

har behov for fra programmet



Introduktion til 
Straffe- og 

skifteprogrammet
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Hvorfor et nyt program?

Legacy

• Den tekniske platform for DSI-

systemerne er forældet og 

supporteres ikke længere

Sårbare systemer

• DSI-systemerne er sårbare, da der 

kun er få andre mindre kunder på 

DSI-platformen

Opfylder ikke behov

• DSI-systemerne kan ikke 

understøtte retternes 

forretningsmæssige behov
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Programmets formål

1. En tidssvarende løsning

2. At sikre, at lovgivning blandt andet i forhold til 

persondatasikkerhed fortsat kan efterleves

3. At give et kvalitetsløft i forhold til den nuværende 

tekniske understøttelse
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Releaseplan
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Releaseplan for Straffe- og skifteprogrammet
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Release 

1

Release 

2

Release 

3

Release 

4

Release 

5

Release 
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GO LIVE

Pilotretter: 1.2.2023

Resterende: 6.6.2023

GO LIVE

Pilotretter: 10.9.2023

Resterende: 19.3.2024

GO LIVE

Pilotretter: 3.9.2024

Resterende: 4.3.2025

GO LIVE

Pilotretter: 12.8.2025

Resterende: 3.12.2025

GO LIVE

Pilotretter: 3.3.2026

Resterende: 1.6.2026

Automatisering af 

forenklede bødesager

Skifteportal
Sagsunderstøttelse af 

tvangsopløsning

Dødsbo og 

kassefunktion

Straffesager og konkurser

Grønland og 

Færøerne –

gældssanering, 

ægtefælleskifte og 

rekonstruktion 

GO LIVE

Pilotretter: 01.09 2022

Resterende: 15.11 2022



Tidsplan
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Release 

1

Release 

2

Release 

3

Release 

4

Release 

5

Release 
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•En skifteportal, der skal understøtte 

kravindmeldelse og tilgodehavender i 

forbindelse med dødsboskiftesager 

•En portalindgang for skifteportalen

•Trafikforseelser, hvor der er stor sikkerhed omkring afgørelsen (fx 

fartovertrædelser) 

•Digital understøttelse af sagsoversendelse fra

Anklagemyndigheden

•Relevante forretningsbegivenheder udstilles

•Udvikling af opgavestyringsværktøjer.

•Sagsunderstøttelse af tvangsopløsning med 

automatisk sagsoprettelse i CVR.

•Videreudvikling på forløbsramme specifikt 

brugerrettighedsstyring. 

•Udvikling af kassefunktioner. 

•Beskedudsendelse af forkyndelser mv.

•Offentlig opdatering af retslister

•Opsætning af berammelser. Herunder: 

Kalendermotorlokalestyring 

•Færdiggørelse af dødsbosagsunderstøttelse. 

herunder brug af e-Tinglysning, opkobling til 

Skatteforvaltningen, automatisk sagsoprettelse og 

beregning af boafgift.

•Sagsunderstøttelse af straffesager. 

•Udvikling af retsmødefremviseren. 

•Understøttelse af kendelser og grundlovsforhør.

•Understøttelse af 'digitale' retsmøder.

•Sagsunderstøttelse af konkurser herunder registrering af 

dekret, registrering af konkurs i CVR (og ERST i øvrigt), 

håndtering af statstidende.

•Håndtering af og tilpasning til færøske og grønlandske forhold. 

•Sagsunderstøttelse af gældssanering

•Sagsunderstøttelse af rekonstruktion.

•Sagsunderstøttelse af ægtefælleskifte.

•Arkivering af data

Automatisering af forenklede bødesager

Skifteportal

Sagsunderstøttelse af tvangsopløsning

Dødsbo og kassefunktion

Straffesager og konkurser

Rekonstruktion og Grønland/Færøerne



Nye processer for 
anmeldelse af 

krav
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Processen for anmeldelse af krav i dødsbosager i dag
Eksempler

12

Kunde dør

Kravet 

identificeres hos 

kreditor

Kreditor sender 

kravet til 

skifteretten

Kreditor venter

Kravet registreres i 

skifteretten (uden 

kvittering til 

kreditor)

Skifteretten udleverer boet 

og sender besked til 

kreditor om boets 

kontaktperson/ bobestyrer

Kreditor modtager 

besked fra 

skifteretten

Kreditor sender 

kravet til boets 

kontaktperson/

bobestyrer

Der indrykkes 

annonce i 

Statstidende

Kreditor får navn og 

adresse på boets 

kontaktperson/bobestyrer 

på Statstidende



Processen fremadrettet efter release 1 
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Kunde dør Kravet identificeres 

hos kreditor 

Kreditor opretter kravet 

på Skifteportalen

Skifteretten udleverer 

boet. Skifteretten 

sender besked til 

kreditor om boets 

kontaktperson/ 

bobestyrer



Fordele ved 
Skifteportalen

• Krav i dødsboer anmeldes det samme sted. 

Det betyder, at det:

• Ikke længere er nødvendigt at finde rette retskreds

• Ikke længere er nødvendigt at anmelde samme krav 

flere gange (først til skifteretten, dernæst til boets 

kontaktperson/bobestyrer)

• Et samlet overblik for både skifteretten, boets 

kontaktperson/bobestyrer samt kreditorer m.v.

• Kreditorer får en kvittering efter anmeldelsen

• Det er tydeligt for kreditorer, om deres krav er anmeldt til 

boet før/efter proklamafristens udløb

• Tvivlstilfælde vedrørende dødsfald kan afklares ved at 

kreditor søger på kunden på Skifteportalen
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Introduktion og 
gennemgang af 
Skifteportalen
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Introduktion og gennemgang af Skifteportalen
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Fremvisning af 
API-spec
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Fremvisning af API-spec
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Tilslutnings-
vejledning
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Kommende tekniske 
orienteringsmøder
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Kommende tekniske orienteringsmøder

2. maj 2022 kl. 10-12

• På dette orienteringsmøde ønsker 

programmet at fortælle nærmere 

om testmuligheder af systemer 

med snitflader til Skifteportalen

8. juni 2022 kl. 10-12

• På dette orienteringsmøde ønsker 

programmet at demonstrere første 

version af den færdige skifteportal

16. august 2022 kl. 10-12

• På dette orienteringsmøde ønsker 

programmet at fortælle om upload 

af bilag og idriftsættelsen ved 

pilotretterne
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Spørgsmål?
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