
STATUS FOR FÆLLES 
SNITFLADER TIL 
MONOPOLBRUDDET 
 
 
V/ ANNETTE DUE 

IT-arkitekturrådet 



SIDEN SIDST…. 
 

• KOMMUNEDAGENE 

• LEVERANDØRSTRATEGI  

• SAMARBEJDE MED SKI 

• KOMMUNAL FØLGEGRUPPE  

• INTERN RE-ORGANISERING 

 

 



KOMMUNEDAGENE 



VI HAR EN FÆLLES OPGAVE……. 

AS-IS TO-BE 

80 %  
KOMBIT 

20 % 
Kommune 



UDLEVERING AF LISTER FRA KMD 

• Der er enkelte fejl i materialet 

og KOMBIT vil gennemgå 

listerne sammen med KMD 

 

• Listerne vil løbende blive 

opdateret lister og 

offentliggjort via drejebogen 

 

• KOMBIT udarbejder konkrete 

anvisninger på hvem der skal 

gøre hvad 
 

 

 



OPSAMLING PÅ 
KOMMUNEDAGENE 
 
• Kommunerne ved 

godt, at de har en 
opgave  
 

• Drejebogen er 
omdrejningspunktet 
 

• Spørgsmålstegn til 
forretningsmodellen 
– KOMBIT 
genovervejer 
 
 
 
 



LEVERANDØRSTRATEGI 



Kategorisering af snitflader 

98’ potentiale 

 

Alle kommuner har 
snitfladen og der er 

kun én 
systemleverandør 

 

KOMBIT forhandler, 
indkøber og betaler 

Fælles behov – flere 
systemleverandører 

Alle kommuner skal 
anvende  snitfladen og 
der er flere forskellige 
systemleverandører 

 

KOMBIT forhandler,  
kommunerne indkøber 

og betaler  

Kommunespecifikt 

 

Visse kommuner har 
behov for individuelle 

snitflader 

 

Kommunen forhandler, 
indkøber og betaler 



Fælles behov –  
flere systemleverandører  

Mindst ét monopol-
system skal bruge 

snitfladen 

 

KOMBIT forhandler, 
kommunerne  indkøber 

og betaler 

 

 

Mindst ét monopol-
system vil værdsætte 

snitfladen 

 

KOMBIT tilbyder at 
forhandle, men 

kommunerne kan også 
forhandle selv. 

Kommunerne indkøber og 
betaler 

 

 



HANDLINGSPLAN 
 

• Udvalgte 
leverandører er 
indkaldt til møder 
medio maj  
 

• Dem, som byder på 
monopol-
projekterne, har 
første prioritet 
 

• Målet er 
underskrevet 
hensigtserklæringer 
senest 1. juni 2014 
 
 

 

 



SKI 02.19 
OBLIGATORISKE 
SNITFLADER 



Samarbejde med SKI 

• KOMBIT og SKI har indledt et forhandlingsforløb om  

genudbud af 02.19 

 

• Intentionen er at få indarbejdet de nødvendige krav til 

rammearkitekturen i SKI-aftalerne og dermed gøre det  

nemmere for kommunerne 

 

• Leverandørerne under SKI 02.19 bliver forpligtede til at 

sikre, at deres løsninger er ”complient” med 

rammearkitekturen 

 

• Deadline for forhandlingsforløbet er den 29. april 2014 

 

• De nye SKI 02.19 aftaler er klar den 1. december 2014 

 



Løsningsmodel 

• Tilbudsgiverne skal vælge pr. løsning, som de vil understøtte 

den fælleskommunale rammearkitektur (vægtet valg) 

 

• Hvis de vælger det, da er de forpligtet til at etablere de 

nødvendige integrationer til de fælleskommunale løsninger 

 

• Indenfor FORM angives hvilke integrationer, som er 

obligatoriske, samt fra hvilken dato kunderne skal kunne 

tage dem i brug fra 

 

• Når en integration ibrugtages, så øges kundens basis 

betaling for løsningen med en på forhånd angiven sats 

 



KOMMUNAL FØLGEGRUPPE 

 
• Sikre en bred inddragelse af 

viden og erfaringer af SP og 

snitflader 

 

• Koordinere ønsker til den 

fremtidige udvikling af SP og 

snitflader 

 

• Komme med forslag og ide’er 

– herunder identificerede 

udfordringer 
 

 

 



INTERN 
RE-REORGANISERING 
 
• Medio marts 2014 

 
• Ny projektleder 

Sisse Bang 
 

• Anskaffelse af 
samtlige snitflader 
 
 
 
 

 
 


