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Bilag 19 

 

Præsentation til dagsordenspunkt 7: Drejebogen for 

monopolbruddet 



Drejebogens opbygning 
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Drejebog 

KOMBIT-forside Drejebogsforside 

Download drejebog 

- Download seneste 

version her 

 

- Download 

versionshistorik her 

Intro-------------

-------------------

-------------------

-------------------

------------------- 

Dokument 

1. Organisatorisk impl. 

2. Teknisk impl. 

3. Udbudskrav- og leve-

randørdialog 

Åbent Share-IT bibliotek 

(uden login) 

Det vi gør 

(hvad/hvorfor/hvordan) 

Tidslinje 

Drejebogens tre 

temaer 

Samlet opgave-

oversigt (fx i excel) 

Find dine kommunale 

kollegaer (danmarkskort) 

Dine ideer 

Sådan bruger du 

drejebogen 

Cases og inspiration 

Nyt i drejebogen 

(tweets) 



Deadline for version 1.0 

Vi går i luften 

Fredag den 31/5 
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Hvorfor en drejebog for monopolbruddet? 

- Efterspørges af kommunerne 
- Synliggøre den forestående opgave 

- Kommunens monopolbrudsansvarlige kan med drejebogen i 

hånden danne sig ét samlet overblik over opgaven 

 

- Gode erfaringer fra bl.a. drejebogen for kommunalreformen 

 

- Understøtte kommunernes forberedelse til monopolbruddet 

 

- Synliggøre arbejdsdelingen ml. kommuner og KOMBIT 

 

- Skabe en samlet kanal for information vedr. monopolbruddet 
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SAPA 

KY 

SDP 

SP 

STS 

Projektleder 

Direktion 

Forvaltnings-

chefer 

Digitaliserings-

chef 

Sagsbehandlere 

Etc. 

SPOC (single 

point of contact), 

kommune 1 

Drejebogen 



Hvilket indhold indgår i drejebogen? 

- Vi afdækker kommunernes efterspørgsel 
- Gennemført kommuneworkshops 

 

- Indholdet skal afføde en handling (aktivitet/beslutning) i 

kommunerne 

 

- Løbende lancering af indhold! 
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NB! DREJEBOGENS INDHOLD ER OFFENTLIGT 

TILGÆNGELIGT FOR ALLE! 



Drejebogens opbygning 
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Drejebog 

KOMBIT-forside Drejebogsforside 

Download drejebog 

- Download seneste 

version her 

 

- Download 

versionshistorik her 

Intro-------------

-------------------

-------------------

-------------------

------------------- 

Dokument 

1. Organisatorisk impl. 

2. Teknisk impl. 

3. Udbudskrav- og leve-

randørdialog 

Åbent Share-IT bibliotek 

(uden login) 

Det vi gør 

(hvad/hvorfor/hvordan) 

Tidslinje 

Drejebogens tre 

temaer 

Samlet opgave-

oversigt (fx i excel) 

Find dine kommunale 

kollegaer (danmarkskort) 

Dine ideer 

Sådan bruger du 

drejebogen 

Cases og inspiration 

Nyt i drejebogen 

(tweets) 



Eksempler på indhold 
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Ressourceestimater 

Nødvendige 

investeringer (indkøb 

og tilpasning af it mv.) 

Opsigelse af 

kontrakter 

Databehandleraftaler 

Parathedsmåling før 

implementering 

Tests 



Hvilken rolle skal Arkitekturrådet spille i 

arbejdet med udvikling af indhold til 

drejebogen samt udbredelse og lokal 

forankring? 
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