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Overskrifter for den næste ½ time

• Hvem er jeg

• Kort tur omkring KOMBITs 

Videncenter

• Skabelon til databehandleraftale, 

hvorfor og proces

• KOMBIT og KL-samarbejde

• Høring hos kommuner og 

leverandører

• Version 1.0 

• Elsker leverandørerne den?

• Elsker kommunerne den?

• Version 2.0



Formål:

Understøtter videndeling på tværs af kommunegrænser

• ved at indsamle kommunale eksempler på arbejdet 

med it-indkøb og kontrakter samt erfaringer fra 

KOMBIT. 

Ingen genopfindelse af den dybe tallerken!



Videncentret på kombit.dk

• Videncentret er et fast 

menupunkt i toppen af 

KOMBITs hjemmeside

• Menupunktet fungerer 

som en samlet indgang 

til Videncentrets 

produkter

http://www.kombit.dk/


Skabelonen til en databehandleraftale 

mellem kommuner og deres leverandører, 

er ikke en sædvanlig KOMBIT/KL-leverance. 

Så hvorfor?

Et kommunalt ønske, derfor!

De hedeste ønsker 

• Lovmedholdelig

• Fremtidssikret

• Omfavne kommunernes ønsker

• Velafbalanceret

• Rimelig i længde og omfang

• Pædagogisk redskab

• Operationel

• At KOMBIT/KL i fællesskab kunne nikke 

til den

• Ingen unødig overregulering 



Processen 

En rute med flere stigninger uden for kategori 
• Dialog med Videncentrets kommunale referencegruppe 

• KOMBIT/Kl udarbejder udkast til skabelonen 

• Høring hos leverandører og kommuner:

• Udstilling af en version 0.8 på kombit.dk

• Relevante bemærkninger indarbejdet

• Godkendelse hos Videncentrets styregruppe og følgegruppe

• Upload af version 1.0 på kombit.dk samt link på KLs hjemmeside – heads-up til Datatilsynet



KOMBIT og KL-samarbejdet

• ”Et arbejdende samarbejde”

• Fuld udnyttelse af KL’s faglige viden 

• Fuld udnyttelse af KOMBITs tætte dialog 

med kommunerne i Videncenter

sammenhæng 

• Fuld udnyttelse af KOMBITs sædvanlige 

leverandørdialog



Høring hos kommuner og 
leverandører

• En for KOMBIT/KL meget vigtig del 

af leverancen 

• Mange høringssvar fra kommuner, 

leverandører, ITB samt fra KL

• Alt blev samlet og gennemskrevet, 

herunder formulering af 

”Kommentarer til 

databehandleraftalen”



Version 1.0

• Færdiggjort i april 2017

• Det er en skabelon 

• Efterlever lovgivningen med et add-on af supplerende ydelser

• Det er ikke et SKAL-produkt

• Skal tilpasses inden underskrift

• Den samler som udgangspunkt alle ”de hedeste ønsker”

• Passer nok bedst til lidt større løsninger



Elsker leverandørerne den?

• Der er kvitteret 

• Den skaber en lettelse -

standardisering

• Der er ikke tale om et agreed

document

• Dansk Industri har anbefalet 

skabelonen

• Bruges ifm. genudbud af SKIs 02.19

• KMD

• Cloud-leverandører



Elsker kommunerne den?

• Et rungende JA 

• Vejledning har gjort godt

• Og et lille men…….light, light version TAK!

• Standardisering

• Kommunerne er kommet i gang med GDPR-forberedelserne 

• Omfavne og forstå deres ansvar



Version 2.0 skal være

klar 1. kvartal 2018



SPØRGSMÅL?


