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SIDEN SIDST…. 
 

• KVALITETSSIKRING AF BESTILLINGERNE 

• SAMARBEJDE MED BARSELSDAGPENGE 

• INPUT TIL DREJEBOGEN 

• DIALOG MED KILDELEVERANDØRERNE 

• TESTSTRATEGI PÅBEGYNDT   

 



Kvalitetssikring af snitfladebestillingerne 

• Konsolidering af bestillingerne så vi kun betaler for 

webservicen én gang 

 

• Hvad er et passende detaljeringsniveau – eksempelvis i 

forhold til udbudsmaterialet 

 

• Der er behov for løbende afstemning af projekternes 

behov/ønsker til funktionalitet  (eksempel Feriekonto) 

 

 

 

 



Samarbejde med barselsdagpenge 

• De seneste par uger har der været rigtig god fremdrift 

 

• KOMBIT har modtaget 32 snitfladebestillinger og vi er i gang 

med at konsolidere bestillingerne  

 

• En enkelt udfordring – Barselsdagpenge efterspørger 

eksempelvis persondata, som ikke findes i CPR  

 

 

 

 



Input til drejebogen - Listen med snitflader 

Unik snitflade 
nøgle 

Snitfladetitel Leverandører 
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SF0462 Indkomsthændelser fra SKAT SKAT x x     

SF0740 Sagshændelser til ASK ASK x       

SF0741 Sagshændelser fra ASK ASK x       

SF0770 Indkomstoplysninger (opslag) SKAT   x x   

SF0780 Årsopgørelse SKAT     x   

SF0790 Forskudsopgørelse SKAT x       

SF0800 Feriekonto online opslag ATP   x x   

SF0802 Feriekonto batch opslag ATP   x x   

SF0810 Indlæggelser/Udskrivninger Sygehuse x       

SF0830 SSR udtræk CSC Scandihealth x       

SF1180 Overskydende skat SKAT x ?     

SF1280 KLE KL       x 

SF1290 FORM Staten       x 

SF1300 IM Kontoplan Staten       x 

SF1320 CPR hændelser CPR x x x   

SF1390 Ejendomsinformation (BBR) LIFA x       

SF1460 Beskedfordeler (Hændelsesbeskeder) RA-STS x x x   

SF1490 Ydelsesindekset RA-STS x x x   
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Dialog med kildeleverandørerne 

• Tidskrævende proces 

 

• Usikkerhed om hvem der skal gøre hvad (eksempel AMS) 

 

• På udvalgte snitflader er der igangsat en Plan B (eksempel 

eIndkomst) 

 

 

 

 

 

 



Teststrategi påbegyndt 

• Hvordan skal snitfladerne testes 

 

• Skal alle projekter teste den samme snitflade 

 

• Hvem har ansvaret for at teste snitfladerne 



BACKUP SLIDES 



Kategorisering af snitflader 
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98’ potentiale 

 

Alle kommuner har 
snitfladen og der er kun én 

systemleverandør 

 

KOMBIT forhandler, 
indkøber og betaler 

 

Eksempelvis: Snitflade til 
KMD Boligstøtte, som skal 
anvendes til KY og KSD 

Fælles behov – flere 
systemleverandører 

Alle kommuner skal anvende  
snitfladen og der er flere 

forskellige 
systemleverandører 

 

KOMBIT forhandler,  
kommunerne indkøber og 

betaler  

 

Eksempelvis: Snitflader til 
Økonomi og Jobcenter 

Kommunespecifikt 

 

Visse kommuner har behov 
for individuelle snitflader 

 

Kommunen forhandler, 
indkøber og betaler 

 

Eksempelvis: Snitflader til 
Skolemælk og  Business 

Intelligence  



Afregning serviceplatform og brug af data   

• Kommunerne bliver afregnet med en henholdsvis fast og 

variabel omkostningskomponent pr. dataområde 

 

• De faste omkostninger fordeles og afregnes pr. indbygger 

 

• De variable omkostninger afregnes i forhold til det faktiske 

forbrug (antal opslag) pr. kommune 

 

• KOMBIT anslår de forventede udgifter pr. dataområde og 

forbrugsafregner pr. kvartal 

 

• Eventuelle afvigelser i det budgetterede og realiserede forbrug, 

bliver reguleret i første kvartal hvert år 
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