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1. Velkomst og gennemgang af dagsordenen 

Leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz bød velkommen til de fremmødte 

leverandører og præsenterede dagens program.  

2. Overordnet status for Byg og Miljø 

Projektleder Pernille Østerbye informerede om, at Byg og Miljø er en 

selvbetjeningsløsning som består af 3 dele hvoraf de 2 dele er obligatoriske for 

kommunerne at anvende. 

De tre løsningsdele er: 

 Byggeansøgninger: Obligatorisk – 98 kommuner tilsluttet. 

 Miljøansøgninger (borgere): - Frivillig – 89 kommuner tilsluttet. 

 Miljøudvidelsen (virksomhedsmiljø): - Obligatorisk – 98 kommuner tilsluttet. 

 

I forbindelse med at de nye samarbejdsaftaler om tilslutning til løsningerne indgås, 

forventes det, at flere kommuner tilslutter sig den frivillige løsningsdel 

(Miljøansøgninger/borgere).  

Byg og Miljø har været i drift siden 1. april 2014 og videreudvikles løbende. 

Der er tilknyttet et sagsbehandlerweb til løsningen hvori sagsbehandlerne kan 

håndtere sagerne, men mange kommuner har snitflade til et fagsystem. 

Nuværende support 

Den nuværende leverandørs Servicedesk supporterer ikke borgere. 

Den nuværende leverandør kan ifølge den nuværende kontrakt – på vegne af 

kommunerne -  kontaktes af 2 navngivne superbrugere pr. kommune. 

Ændringsønsker til Byg og Miljø håndteres og prioriteres ind i udviklingsplanen i 

samarbejde mellem KOMBIT og leverandøren. 

3. Baggrund for genudbuddet 

Pernille informerede om, at baggrunden for genudbuddet blandt andet er, at 

Miljøudvidelsen (Virksomhedsmiljø) blev en del af Byg og Miljø-løsningen pr. 1. 

januar 2016. Det betyder, der løbende vil komme ændringer og forbedringer til Byg 

og Miljø, og derfor giver det mening, at alt samles i en løsning og under en kontrakt.  

4. Den nuværende løsning (Lakeside) 

Bent Bilstrup fra Lakeside præsenterede sit oplæg om kvalitetssikring af den 

eksisterende løsnings dokumentation og kildekode.  
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De parametre der vurderes ud fra er, om løsningen er dokumenteret 

fyldestgørende, forståeligt, retvisende, relevant og i en ordentlig kvalitet.  

Rapporten kommer ca. den 20. juni 2016, dog senest inden opstart af den tekniske 

dialog den 27. juni. 

5. Tidsplan for genudbuddet 

Nicolai gennemgik den overordnede tidsplan for genudbuddet samt planen for 

leverandørdialogen.  

Der afsættes 90 minutter til hver leverandør til spørgsmål ifm. “Teknisk dialog 1”. 

Straks efter informationsmødet er der åbent for tilmelding efter først-til-mølle-

princippet. Tilmelding sker til Nicolai.  

 

 

Nicolai afrundede informationsmødet og takkede for de mange gode spørgsmål, 

som vil blive fremlagt på hjemmesiden, når svarene er klar. 


