
Status på projekt 

støttesystemerne 



Støttesystemerne – fra sidst 



Støttesystemerne – siden sidst 

• Gennemført tilbudsfase og modtaget tilbud fra tilbudsgivere 

til kontrakt om udvikling, vedligehold og drift af 

støttesystemerne.  

 

• Etableret kommunal styregruppe  

  

• I samarbejde med kommunale arbejdsgrupper diskuteret, 

hvad skal til for, at kommuner kan ibrugtage 

støttesystemerne og hvordan KOMBIT kan understøtte 

dette 

  

• Forberedt udviklingsforløb, herunder indkøring af team, 

indkørt nye styringsværktøjer, mv 

  



Støttesystemerne – den næste tid 

• Kontraktindgåelse samt forberedelse og gennemførsel af 

afklaringsforløb med leverandør af støttesystemerne 

  

• Kommunikation til kommuner om, hvad:  

 

• At KOMBITs fokus på den korte bane primært vil være 

på implementering af KY, KSD og SAPA – og 

kommuners fokus bør være ditto 

 

• Hvad kommuner SKAL have på plads for at være klar til 

at ibrugtage støttesystemerne til KY, KSD og SAPA  

 

• Hvornår KOMBIT vil levere vejledninger og værktøj til 

kommuner til at understøtte denne ibrugtagning 

  



Spørgsmål til projekt 

støttesystemerne 



Hvordan sikres det i udviklingen af støttesystemerne 
at kommunernes behov - udover 
monopolbrudssystemerne - bliver tilgodeset?  

• Støttesystemerne er scopet som byggeklodser til brug for 

kommunernes systemportefølje og dermed ikke alene til KY, 

KSD og SAPA – eller UDK systemer 

 

• Støttesystemerne er specificeret, så de kan videreudvikles 

– og der er rum i kontrakten til at foretage videreudvikling 

 

• Der er dog en stram tidsplan for udvikling, der gør, at første 

version ikke vil tillade særlige udviklingsforløb – men der er 

altså mulighed for videreudvikling 



Hvilken rolle forventes de kommunale 
arbejdsgrupper for støttesystemerne at have?  

• Arbejdsgruppernes rolle er at bidrage til, at projektets 

leverancer er på omgangshøjde med behov – og mere 

konkret at være: 

 

• Rådgivende i forhold til ibrugtagning og udvalgte dele af 

udviklingen af støttesystemerne 

 

• Udførende i forhold til udarbejdelse af værktøj og 

formidling af erfaringer 

 

• På sigt vil arbejdsgrupperne (måske) kunne udvikle sig til 

faggrupper i henhold til governance principper for 

fælleskommunale løsninger 

 



Hvordan sikrer man, at kommunale erfaringer 
bringes i spil (klassifikation og organisation)? 

• Deltagere i arbejdsgrupperne vil blive inviteret til reviews, 

mv. af udvalgte dele i udviklingsforløbet 

 

• Arbejdsgruppedeltagere med privilegeret viden vil blive bedt 

om at dele erfaringer til andre kommuner – i form af 

vejledninger, netværksmøder, mv. 

 

• Mulighed for forbrænder-/pilotprojekter med kommuner 

 

• Indstationering af kommunale medarbejdere 

 



Hvordan sikres koordination på tværs af 
støttesystemerne?  

• I forhold til udvikling: Udviklingsforløbet er som følger: 

• Fælles designdokument på tværs af STS 

• Iterativ udvikling i sprints med fokus på afvigelser og 

usikkerhed løbende og ved kontrolpunkter 

• Organisation med både dedikerede og tværgående 

arkitekter  

 

• I forhold til arbejdsgrupper: Arbejdsgrupperne er 

kommunernes – hvis der er behov for tværgående 

koordinering, fællesmøder, mv., så tager vi det. Fx har der 

på baggrund af ønsker på alle møder været en introduktion 

til sikkerhedsmodellen 



Hvordan håndteres eventuelle mangler i sags-
og dokumentstandarderne?  

• Gennem udviklingsforløb med indledende afklaringer og 

løbende iterationer og demonstrationer 

 

• Inddragelse af særlige videnspersoner 



Vil en kommune via kontrakten på støttesystemerne 
kunne implementere støttesystemerne i eget miljø?  

• Støttesystemerne kan som udgangspunkt tages i 

anvendelse lokalt i hver kommune – fx opsætte 

abonnement på beskeder til andre systemer 

 

• Det er ikke en del af første version at lave en 

downloadpakke til lokal installation 

 

• Af hensyn til bl.a. genudbud har kommunerne imidlertid 

fulde rettigheder til kundespecifik programmel – ønskes 

lokal installation må kommuner dog forvente selv at 

anskaffe eventuelle licenser til licensbelagt 

standardkomponenter i støttesystemerne 


