
Bilag 10: Vejledning til kommunernes kravspecifikation
(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

Implementering af snitflader til fælleskommunale støttesystemer   
I samarbejde med kommunerne udarbejder KOMBIT en drejebog, der vil vejlede kommunerne i 
forbindelse med det forestående monopolbrud. Drejebogen bliver en praktisk vejledning, der 
ruster kommunerne organisationsmæssigt, ressourcemæssigt og operationelt til de kommende 
implementeringer af systemerne. 

Nærværende dokumentet er en delleverance i drejebogen og omhandler støttesystemerne i 
Den Fælles Kommunale Rammearkitektur og deres tilhørende krav. For at understøtte det 
fælles kommunale monopolbrud bør kommunerne indarbejde krav omkring anvendelse af de 
fælleskommunale støttesystemer i de kommende udbud. Drejebogen forventes klar i løbet af 
2013 og nærværende dokument vil på sigt blive indarbejdet i drejebogen. Dokumentet er en 
version 1.0, som løbende vil løbende blive opdateret på www.kombit.dk og der vil sandsynligvis 
dukke nye støttesystemer op over tid.

Implementering af støttesystemerne i Den Fælles Kommunale Rammearkitektur er planlagt til 1. 
kvartal 2014 og dermed bør kommunerne inden længe begynde at tage højde for 
støttesystemerne i kommende udbud.  

Indarbejdelse af anvenderkrav i kommunens udbudsmateriale
Støttesystemernes krav skal primært betragtes som en hjælpende hånd til de personer i 
kommunerne, der beskæftiger sig med at udarbejde kravspecifikationer og øvrigt materiale i 
forbindelse med kommunale it-udbud. Intentionen er, at kommunerne kan kopiere de relevante 
krav og indsætte dem direkte i kommunens udbudsmateriale.  

Den enkelte kommune kan naturligvis selv beslutte, i hvor høj grad og hvor detaljeret 
støttesystemerne skal afspejle sig i kommunens udbudsmateriale. Detaljeringsgraden kan gå fra at 
være en henvisning til støttesystemernes eksistens til at brugen af støttesystemerne blive kravsat 
som et minimumkrav i udbudsmaterialet. Kommunen er selv ansvarlig for, at kravene passer til de 
konkrete kontrakter og kommunen bør som følge heraf udvælge kravene med omtanke.

Et bilag pr. støttesystem
Målet er, at det skal være overskueligt og let tilgængeligt for kommunen at udvælge de relevante krav og 
derfor er der oprettet et selvstændigt bilag pr. støttesystem. 


