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1. Baggrund 

KOMBIT har afholdt markedsdialog med en række leverandører om det kommende 

udbud på Social Pension Kommune. Formålet med møderne var at sparre omkring 

projektet (indhold, metoder, udbudsproces mm), afstemme forventninger og 

sparring på specifikke områder. På møderne gennemgik KOMBIT det kommende 

udbud i en præsentation, hvor leverandørerne undervejs havde mulighed for at 

sparre og komme med input til områder, hvor KOMBIT specifikt ønskede input fra 

markedet. 

Invitation samt baggrund for møderne har været tilgængelig på kombit.dk. 

Præsentation fra møderne kan ses her, og de væsentligste punkter fra møderne 

gennemgås nedenfor.  

 

2. Sagens kerne  

KOMBIT orienterede om sagens kerne, og der blev sparret undervejs med 

leverandørerne.  

Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne 

KOMBIT orienterede om den historiske baggrund for opgavesplittet mellem 

Udbetaling Danmark og kommunerne (se præsentationen s. 5). På baggrund af 

spørgsmål fra de enkelte leverandørmøder præciserede KOMBIT, at udbetaling af 

pension og førtidspension sker via Udbetaling Danmark. Udbetaling af tillæg sker 

ved, at der fra kommunernes system sendes oplysninger til NemKonto. Løsningen 

indeholder kun en regelmotor og ikke en beregningsmotor.  

 

 

https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Social_Pension/Pr%C3%A6sentation%20til%20leverand%C3%B8rm%C3%B8der%20sp.pdf


 

KOMBIT A/S   Halfdansgade 8   2300 København S   Tlf 3334 9400   www.kombit.dk   kombit@kombit.dk   CVR 19 43 50 75 Side 2/4 

 

Løsningens kompleksitet og indhold 

KOMBIT orienterede om løsningens kompleksitet (se præsentationen s. 6 - 8). 

Leverandørerne spurgte bl.a. ind til løsningens kompleksitet herunder overgang fra 

Interim til ny løsning og formålet med løsningen (hurtigere eller billigere 

sagsbehandling mv.).  

Løsningen er kompleks, hvilket bl.a. skyldes, at fagområdet er meget subjektivt og 

baseret på rådgivning. Derudover bidrager opgaveskellet mellem kommunerne og 

UDK til kompleksiteten. Leverandøren kan ikke bygge videre på Interimsløsningen, 

da man med den nye løsning ønsker at etablere en helt ny løsning via en fagportal 

med tilkøb af services. Med denne platform påtænker man at danne rammerne for 

videre udvikling til andre elementer. KOMBIT gjorde opmærksom på, at 

kommunerne suverænt bestemmer udbuddets genstand. Her har kommunerne 

ønsket en mere samlet løsning, som medfører en samling af en række nuværende 

splittede løsninger.   

På baggrund af spørgsmål på møderne bemærkede KOMBIT, at løsningen er en 

98-kommuners løsning, hvor det ikke nødvendigvis er hensigten, at løsningen skal 

fungere som en ”one size fits all”. Hensigten er ikke at lukke af for andre 

nicheløsninger på markedet. Kommunerne kan i princippet vælge at tilkøbe flere 

løsninger. 

 

KOMBITS forventede tilgang til udvikling 

KOMBIT gennemgik den forventede tilgang til udvikling (se præsentationen s. 9 - 

10). Leverandørerne havde bl.a. spørgsmål til skellet mellem Interimsløsningen, 

basisløsningen og den fulde løsning, den kommunale taskforce, agilitet i tilgangen, 

kommunernes arbejdsgange.   

Basisløsningen er skåret ind til benet og svarer i store træk til Interimsløsningen. 

Kravene, som hører til denne fase, specificeres med det nødvendige 

detaljeringsniveau. Den fulde løsning rummer en markant udviklingsopgave, der 

skal løfte løsningen til det forventede niveau i forhold til en moderne og effektiv 

løsning. Basisløsningen og den fulde løsning er næsten ens i dybde, men da basis 

indeholder ”bundpladen”, vil den være lidt tungere. Derudover er begge dele af 

løsningen en del af det samlede udbud. Den fulde løsning er ikke kravspecificeret 

men derimod et road map. KOMBIT har udarbejdet en ”product scope description”, 

der beskriver den fulde løsning og videreudvikling i ikke prioriteret rækkefølge. Den 

kommunale Taskforce har kigget på, hvordan man kan gøre snittet mere simpelt, og 

taskforcens løsninger forventes medtaget i den fulde løsning.  

Der var flere leverandører, der nævnte, at KOMBIT fra starten skal definere 

livscyklus og product life cycle (hvordan kommer vi ud til vores kunder), da det vil 

understøtte agilitet. Der er meget stor forskel på, hvordan kommunerne bruger det 

nuværende system i dag (sagsgange mv.). Man vil ikke ensrette sagsgange, men i 

stedet bygge det op som en fagportal, hvor man kun får vist de services, man skal 

bruge.  



 

KOMBIT A/S   Halfdansgade 8   2300 København S   Tlf 3334 9400   www.kombit.dk   kombit@kombit.dk   CVR 19 43 50 75 Side 3/4 

Andre nævnte, at det kan være en ulempe, at videreudviklingsfasen ikke er 

kravspecificeret. Enkelte kunne se potentiale i udbuddet, hvis udgangspunktet var 

mere omfattende/ambitiøst. 

Tanker om økonomi og kontrakt 

KOMBIT gennemgik tilgangen til økonomi og kontrakt (se præsentationen s. 11). På 

møderne drøftede man konkurrenceparametre, blandede priser, den udvidede 

krigsregel mv.  

KOMBIT orienterede om, at man på basisløsningen vil bruge target timeestimater 

på kravspecificeret udvikling. Til den fulde løsning afsættes en timeramme. Hertil 

kommer mulighed for en række yderligere videreudviklingsopgaver beskrevet i 

roadmap og ”Product Scope Description”. Der opereres med en kontraktlængde på 

6 år med mulighed for 2 x 2 optionsår. Kontraktlængden skyldes bl.a., at KOMBIT 

ønsker den tætte kontakt og det gode samarbejde med leverandøren, og at den 

skal rumme den fulde løsning. KOMBIT ønsker, at den valgte model understøtter 

den agile tilgang til udviklingen. Leverandørerne havde generelt ikke indvendinger 

til kontraktlængde. 

Det er endnu ikke afklaret, om løsningen vil være omfattet af den udvidede 

krigsregel, og man afventer Justitsministeriets tilbagemelding. Leverandørerne 

havde forskellige tilgange til, om man foretrækker blendede priser i udbuddet. Det 

afhænger af, hvordan leverandørerne sammensætter deres teams herunder 

onshore / offshore teams mv.  Flere leverandører udtrykte forbehold for at lade 

specifikke cv’er indgå i deres tilbud, da det kræver, at ressourcerne reserveres i den 

mellemliggende periode. 

Overvejelser omkring udbudsprocessen 

KOMBIT præsenterede mulige scenarier omkring udbudsprocessen herunder de tre 

procesmodeller A, B og C (se præsentationen s. 12).  

KOMBIT har valgt udbud med forhandling men overvejer forskellige processer (A, B 

eller C) eller en kombination af disse. Her ønskede KOMBIT især at høste 

leverandørernes ideer og input til de skitserede processer. Overordnet var 

leverandørerne fortalere for en kombination af model B og C, hvor man kombinerer 

sprint med fagorienterede møder, hvor man kan drøfte detaljer ”peer to peer”. Der 

var meget dialog om model B herunder form, længde og indhold af sprint. 

Leverandørerne var generelt meget positive men bemærkede, at det er en dyr 

proces, og at modellen kan være tung. Flere anbefalede, at KOMBIT kan gøre 

udbuddet mere attraktivt, hvis leverandørerne kan fakturere for timer brugt i sprint 

under model B. Leverandørerne var i denne forbindelse også inde på, at modellen 

hurtigt kan blive meget dyr, når antallet af prækvalificerede er sat til 4 – 5 

leverandører. Generelt blev der givet udtryk for, at antallet af prækvalificerede 

eventuelt kan afholde nogle leverandører fra at byde på udbuddet. Enkelte 

leverandører anbefalede, at KOMBIT ved model C stiller krav om, at det team, 

leverandøren stiller med, også er det team, der fortsætter på opgaven, da det vil 

skabe mest værdi. 

Fokuspunkter for KOMBIT 

KOMBIT gennemgik fokuspunkter og forventninger til en kommende leverandør (se 
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præsentationen s. 13 - 15). På møderne drøftede man agil udvikling herunder 

samarbejde, opbygning af domæneviden mv. 

Flere leverandører anbefalede, at KOMBIT med den agile tilgang overvejer en 

Product Owner-rolle og dennes beslutningskompetence herunder samarbejdet med 

leverandøren. Især det tillidsbaserede samarbejde spiller en stor rolle for 

leverandørerne. Flere leverandører spurgte ind til KOMBITs forventninger til 

leverandørens opbygning af domæneviden. KOMBIT har ingen forventning om, at 

viden er der fra start, men man har en forventning om, at viden bliver opbygget hen 

ad vejen. Leverandørerne anbefalede, at KOMBIT i udbuddet definerer 

forventninger til en leverandørs domæneviden, og hvor meget viden KOMBIT stiller 

til rådighed, som leverandøren kan trække på. Flere leverandører var inde på, at 

det er godt for samarbejdet, hvis KOMBIT stiller med det rigtige miks af 

domæneeksperter og it-konsulenter i det fysiske samarbejde og i forhold til det at 

sidde sammen. 

 

3. Dialog og det videre forløb  

Generelt blev de væsentligste punkter behandlet under punktet ”Sagens kerne”. 

KOMBIT orienterede dog om udbuddets videre forløb, se præsentationen s. 17 – 

19. På møderne drøftede man konkurrencesituationen, udbuddets attraktivitet og 

afhængigheder til andre offentlige udbud. 

Flere leverandører gav udtryk for, at KOMBIT skal sikre, at udbuddet fremstår 

attraktivt og tilgængeligt, så flere leverandører ønsker at byde ind på løsningen. 

Flere leverandører gav desuden udtryk for, at markedet pt. er uforudsigeligt, men 

udbuddet på Social Pension er meget interessant. Der er dog generelt perioder, 

hvor KOMBIT ikke skal gå i udbud med løsningen.  

KOMBIT orienterede afslutningsvist, at følgende er i pipeline: 

• Yderligere dialogmøder i Q1 2019 

• Forventet udbud primo Q2 2019 

• Prækvalifikation i Q2 2019 

• Tilbudsgivning og forhandlinger Q2-Q3 2019 

• Udviklingsopstart omkring årsskiftet 2019-2020. 

 


