
Emner Spørgsmål Svar
Hvor lang en årrække skal kontrakten indgås for? KOMBIT overvejer at sætte kontraktlængden 

efter løsningens kompleksitetsgrad, således 
at genudbudte løsninger ikke fastholdes 
unødigt længe hos den samme leverandør.

På nuværende tidspunkt er det ikke endeligt 
afklaret i forhold til Byg og Miljø, men de 
første indikationer tyder på, at kontrakten får 
en længde på i alt 6 år.

Kommer "krigsreglen" til at blive en del af udbuddet? Spørgsmålet er ikke afklaret endnu.

Hvilken udbudsmodel vil KOMBIT anvende? KOMBIT ønsker at benytte den udbudsmodel 
som giver størst værdi for KOMBIT og de 
bydende leverandører. For at finde den 
bedste model, skal der foretages nogle 
analyser om den nuværende løsnings 
dokumentation og kildekode, og afhængigt at 
konklusionerne i rapporterne, vil KOMBIT 
vælge udbudsmodel ud fra det.

Hvor højt vil I vægte brugeroplevelsen? Det vil KOMBIT have en dialog med 
leverandørerne om på de tekniske 
dialogmøder.

Vil KOMBIT oplyse bydende leverandører om forbrug på 
den nuværende løsning?

KOMBIT oplyser gerne om forbruget på den 
nuværende løsning, så bydende 
leverandører kan få indblik i, hvilket 
aktivitetsniveau der forventes at komme med 
løsningen.

Hvilke overvejelser har KOMBIT gjort sig om at sænke 
den eksisterende leverandørs fordele inden udbuddet?

KOMBIT har iværksat nogle initiativer, 
herunder analyse af systemdokumentation 
og kildekode. I den kommende tekniske 
dialog vil det også være muligt for 
leverandører at spørge nærmere ind til 
områder, der måtte have deres interesse.

Derudover sørger KOMBIT for at tilvejebringe 
så meget information til markedet som muligt 
så hurtigt som muligt, så evt. fordele hos den 
nuværende leverandør minimeres.

Har KOMBIT overvejet at forme udbuddet som et 
driftsudbud, således at den nuværende leverandør ikke 
kan drage fordel af de driftsfordele der naturligt kommer 
af at drifte løsningen i dag?

KOMBIT overvejer alle muligheder for at 
minimere eventuelle fordele for den 
nuværende leverandør, og dette tiltag er en 
mulighed, som der vil blive kigget nærmere 
på.

Hvor ender ansøgningen henne når borgeren indsender 
ansøgningen?

Ansøgningen kommer ind i 
sagsbehandlermodulet eller i det fagsystem 
som kommunen har integreret til Byg og Miljø 
så data udstilles.

Kan kommunen svare borgeren via Byg og Miljø? Ja, ansøgeren får en notifikation om, at der 
er nyt i sagen.
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Er der integration til BBR? På nuværende tidspunkt er der ikke direkte 
integrationer til BBR, men der integration til 
BBR via LIFA. 

Det forventes, at integrationen skal 
vedligeholdes i den kommende løsning.

I øjeblikket er der dialog om en fremtidig 
integration mellem Byg & Miljø og BBR 2.0.

Er der direkte dialog med ansøgeren eller foregår det 
asynkront?

Der er ikke en "live-dialog", men 
tilbagemelding til ansøgeren sker via Byg og 
Miljø-løsningen.

Er KOMBIT åben overfor en ny løsning eller ønsker 
KOMBIT at genanvende den eksisterende kode?

KOMBIT udarbejder udbudsmaterialet, men 
holder sig fra at anbefale bydende 
leverandører, hvordan de skal udvikle den 
nye løsning. Det er op til leverandøren selv at 
vurdere den bedst mulige 
forretningsmæssige beslutning for dem.

Kigger Lakeside - i forbindelse med 
dokumentationsrapporten - også på hvad der er af 
integrationer, når den nuværende leverandørs 
dokumentation, kildekoder og miljø vurderes?

Ja, inklusive de interne integrationer.

Udfærdiger Lakeside dokumentationsrapporten på 
dansk?

Ja.

Er den nuværende leverandørs dokumentation på dansk? Ja.

Den viste tidsplan indeholder en unormalt lang 
transitionsperiode. Hvorfor?

Det er der ikke nogen speciel årsag til. 
KOMBIT vil gerne have muligheden for en 
længere transitionsperiode, hvis behovet 
skulle opstå.

Der er ikke noget der taler imod at 
transitionsperioden bliver kortere, men dette 
aftales med den vindende leverandør 
undervejs i udviklingsforløbet.
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