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Vilkår for projektet

• Aftalen om den nuværende version af 

NemRefusion udløber ultimo 2022. Ny version 

skal være færdigudviklet og i drift inden 

• NemRefusion 3.0 er bagud fra start på tid

• NemRefusion er en lovbestemt løsning med 

lovkrav, der skal indfries.

• Der er en ambition om at den nye version skal 

være væsentlig billigere og derfor et 

begrænset budget



Tilgang til projektet

• Projektet udvikles MVP (Funktionelt) og den 

eksisterende løsning erstattes 1:1

• Den fælleskommunale infrastruktur benyttes i 

videst mulige omfang (Modsat den nuværende 

løsning der stort set ikke bruger 

infrastrukturen)

• Alle eksterne integrationer bibeholdes præcist 

as-is

• Projektet bruger en agil udviklingsmodel
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• Den agile metode er mindre 

omkostningstung og gør det muligt at 

tilpasse projektet undervejs

• Men det bliver KOMBITs ansvar at 

projektet når i mål – ikke leverandørens

• Til gengæld er der en god chance for vi 

når i mål til tiden, til prisen og i den 

nødvendige (MVP) kvalitet

• Hvis modellen virker, kan det give store 

bonusser fremadrettet i kommende 

projekter



Alternativer

Lave ønskede ændringer, med det samme

➢ Vi når ikke i mål til tiden

Bruge den normale fastpris model

➢ Bliver dyrere

➢ Vi kan ikke (nå at) ændre projektet undervejs. 

Fastpris er for procestung ift. ændringer.

Opgrader eksterne integrationer

• Flere omkostninger for eksterne parter

• Øget risiko ved migrering og idriftsættelse

• Projektet bruger en agil udviklingsmodel



Høringssvar

1. Kravsat og vægter højt ved 

evalueringen

2. Serviceplatformen og ingen 

ændringer til integrationerne

3. Mon ikke! Den understøtter 

næsten idriftsættelse uden 

eksterne opdager at være gået 

over på ny løsning

4. Jo, men det er nød til at vente til 

efter MVP



Høringssvar

SF1600 er kun kravsat ift. estimering

SF1601 og SF1606 er allerede nævnt i 

kravspecifikationen, men kunne ikke 

kravsættes, da materialet ikke var 

parat

SF1601 og SF1606 vil blive 

implementeret i stedet for SF1600 

under MVP (Under forudsætning af de 

bliver parate)



Høringssvar

NemSMS er en generel løsning hvor man 

tilmelder sig ”Besked fra det offentlige”. 

NemRefusion har brug for en specifik 

løsning hvor forskellige personer (fra 

samme virksomhed) kan få forskellige 

beskeder

Sikker mail snitfladen er under 

forandring jf. kommunale ønsker. Vi 

afventer ændringsønskerne inden vi 

begynder at lave om.



Høringssvar

De nye digitalpost snitflader er 

kravsat – qua vi forventer at bruge 

SF1601 og AF1606. Mht. brug af Memo 

formatet forventer vi at få det med

Men det afhænger af om 

specifikationerne (Hvordan 

kommunerne ønsker at bruge MeMo

på tværs af løsninger) når at blive 

parate. Ellers kommer det med, når 

specifikationerne er parate.


