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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 modtage 

leverandørernes feedback på udbudsmaterialet herunder gennemgang af 

udbuddets tidsplan, scope og forretningsmodel. Forud for møderne havde KOMBIT 

sendt følgende udbudsbilag i høring: 

• Tidsplan 

• Kravspecifikation  

• Priser og betalingsplan for hhv. udvikling og drift 

• Ydelser og Servicemål 

• Product Scope Description: 

o Processcope 

o Teknisk og tværgående scope. 

 

Invitation og høringsmateriale til møderne har været tilgængelig på kombit.dk. 

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

gennemgås nedenfor.  

 

2. Feedback fra leverandørerne 

2.1 Scope for løsningen  

KOMBIT gennemgik både de overordnede funktionsområder for løsningen og 

integrationsoverblik for henholdsvis Basisløsning og Fuld løsning. Leverandørerne 

https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Social_Pension/Markedsdialog%20one%20to%20one%20m%C3%B8der%20med%20leverand%C3%B8rer.pdf


 

KOMBIT A/S   Halfdansgade 8   2300 København S   Tlf. 3334 9400   www.kombit.dk   kombit@kombit.dk   CVR 19 43 50 75 Side 2/5 

havde bl.a. bemærkninger til kravspecifikationen, Mellemkommunal Afregning 

(MAF), ESDH og adgang til domæneviden. 

Kravspecifikationen 

Flere leverandører anbefalede, at KOMBIT i højere grad i kravspecifikationen 

skelner mellem minimumskrav, informationskrav mv., da det har betydning for 

leverandørernes estimering af omkostninger, hvis de skal beskrive samtlige krav. 

KOMBIT skal derfor præcisere, hvilke krav leverandøren skal beskrive. Derudover 

skal kravene nivelleres, så det tydeligt fremgår, hvilke der skal beskrives. 

Derudover blev KOMBIT opfordret til at beskrive de forretningsmæssige behov og 

ikke så meget selve løsningen. KOMBIT skal beskrive, hvad der skal løses i stedet 

for hvordan det skal løses. Kravspecifikationen er nogle steder for specifik. 

KOMBIT bemærkede, at der vil være krav, der skal beskrives (antal 30 – 35). 

Derudover bemærkede KOMBIT, at kravspecifikationen udgør hele Basisløsningen. 

Enkelte leverandører bemærkede, at krav, der vedrører regler, skal præciseres.  

Udbetaling af tillæg 

På baggrund af spørgsmål fra enkelte leverandører 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. 

Mellemkommunal Afregning (MAF) 

På baggrund af dialog med flere af leverandørerne bemærkede KOMBIT, at MAF 

ikke nødvendigvis er forbeholdt Social Pension, og KOMBIT forestiller sig, at man 

også kunne bruge denne funktion på andre områder. På baggrund af spørgsmål 

præciserede KOMBIT, at funktionen pt. ikke er indbygget i andre løsninger, og 

kommunerne bruger rigtig meget tid på dette, så der er et udviklingspotentiale. 

På baggrund af spørgsmål bemærkede KOMBIT, at MAF-delen udgør en væsentlig 

kompleks del af løsningen. Udbetaling Danmark håndterer flowet ml. dem og 

kommunerne, mens denne løsning skal håndtere flowet vedrørende 

mellemkommunal afregning (MAF).  

Der var en dialog om den kommende mellemkommunale afregningsfunktion / 

mellemkommunal afregningsmotor. Løsningen skal kunne udbygges til at kunne 

håndtere dette. 

Integrationer i løsningen 

Enkelte leverandører spurgte til integrationsoverblikket, hvor KOMBIT svarede, at 

en del af integrationerne allerede er udviklet i forbindelse med den midlertidige 

løsning, KMD SPK.  



 

KOMBIT A/S   Halfdansgade 8   2300 København S   Tlf. 3334 9400   www.kombit.dk   kombit@kombit.dk   CVR 19 43 50 75 Side 3/5 

ESDH / Standardsystem 

Flere af leverandørerne havde spørgsmål til løsningen i forhold til, om løsningen 

skal ses som et ESDH-system, hvor KOMBIT bemærkede, at fokus også skal være 

på integrationerne, da de også udgør en kompleks del af løsningen. 

På baggrund af spørgsmål fra enkelte leverandører bemærkede KOMBIT, at man 

ikke har lagt sig fast på, at det skal være et standardsystem, men man vægter 

selvfølgelig, hvis leverandøren kan bygge videre på et standardværktøj.  

Samarbejde / domæneviden / Product Owner (PO) 

På baggrund af spørgsmål fra enkelte leverandører bemærkede KOMBIT, at 

basisløsning og fuld løsning er udarbejdet i samarbejdet med kommunerne bl.a. på 

baggrund af input og dialog med arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupperne har været 

med til at prioritere løsningen. Kommunerne vil derfor udgøre en væsentlig 

samarbejdspartner. Derudover har KOMBIT selv et team af forretningsspecialister, 

som har fået opbygget viden. Denne viden vil være tilgængelig for leverandørerne. 

Flere leverandører efterspurgte en PO, som kan medvirke under udviklingen. Det vil 

være positivt, hvis KOMBIT kan stille op med en PO med dyb domæneviden. 

 

2.2 Tidsplan for løsningen 

KOMBIT havde bedt om input til tidsplanen og tilhørende elementer, og 

leverandørerne havde en række bemærkninger til vægtning af hhv. kvalitet og tid, 

udviklingsmodel, Cloud og evaluering- og tildelingskriterier. 

Vægtning af tid / kvalitet 

På baggrund af spørgsmål fra enkelte leverandører bemærkede KOMBIT, at man 

vil vægte både kvalitet og hastighed, men tid er en vigtig faktor. KOMBIT 

bemærkede, at det er leverandøren, som lægger planen, men tid er en meget 

væsentlig faktor i Basisløsningen.  

Udviklingsmodel 

På baggrund af spørgsmål fra leverandører bekræftede KOMBIT, at det er en 

traditionel KOMBIT-model med fast pris for Basisløsningen.  

Logningskrav og Public Cloud 

På baggrund af dialog med flere af leverandørerne vil KOMBIT kigge på 

formuleringen ”cloud-ready” og evt. præcisere denne.  

KOMBIT bemærkede, at der i forhold til krigsreglen ikke er taget stilling til, hvordan 

det skal håndteres, og Justitsministeriet er lang tid om at vurdere hver enkelt sag. 

Flere leverandører bemærkede, at det vil udgøre et problem, hvis de binder det op i 
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udlandet, og efterfølgende skal flytte det til Danmark. Det bør derfor fremgå af 

udbuddet.  

Evaluerings- og tildelingskriterier 

Flere leverandører gav udtryk for, at de mangler at se, hvad KOMBITs 

evalueringskriterier vil være. Flere spurgte også ind til, hvordan vægtningen vil 

være mellem tid og kvalitet også i forhold til, at den fulde løsning bliver dyrere.  

KOMBIT bemærkede, at man lægger vægt på tid og kvalitet. På baggrund af 

spørgsmål bemærkede KOMBIT, at et af tildelingskriterierne vil have fokus på tid. 

Enkelte leverandører spurgte ind til konkurrencen, og om der er andre aktører, der 

har en klar markedsfordel, og hvilke tiltag KOMBIT gør for at markedsudligne en 

evt. forskel. KOMBIT har beskrevet kravene så indgående som muligt, så man uden 

stor forhåndsviden kan løse opgaven. Derudover bemærkede KOMBIT, at der vil 

være konkurrence, og det kan man ikke komme udenom.  

 

2.3 Økonomi og prisstruktur 

KOMBIT ønskede bl.a. leverandørernes input til prisbilagene, og leverandørerne 

havde en række bemærkninger til vederlag, estimering af fuld løsning, antal 

supportberettigede brugere og løsningens samlede økonomi. 

Vederlag / estimering af fuld løsning 

Enkelte leverandører gav udtryk for, at betalingsplanen er udfordret i opstart for 

leverandørens vederlag.  

Flere leverandører påpegede det vanskelige i at prissætte driften af den Fulde 

løsning, når de ikke kender scope for den. De har behov for et mere klart billede af, 

hvad leverandøren skal prisfastsætte. KOMBIT bemærkede, at leverandørerne kan 

forholde sig til oversigten i bilag 15, Product Scope Description. KOMBIT vil dog 

forsøge at præcisere costdrivere for Fuld løsning.  

Supportberettigede brugere 

Flere leverandører havde spørgsmål til antal af support berettigede brugere. 

Leverandørerne bemærkede, at det vil være et positivt tiltag, hvis det fremgår af 

materialet, hvor mange der sidder med det både dagligt og lejlighedsvist. 

Leverandørerne har behov for at kende antallet af samtidige brugere for at kunne 

dimensionere opgaven og deraf estimere prisen. 

TCO 

Enkelte leverandører spurgte til den samlede økonomi for løsningen. KOMBIT 

bemærkede, at det endnu ikke er helt fastlagt. 
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3. Dialog og det videre forløb  

Flere af leverandørerne havde enkelte bemærkninger til tidsplanen for udbuddet.  

KOMBIT fik bl.a. input om hhv. forlængelse og afkortning af de enkelte tidsperioder 

og tidspunkt for underskrift af kontakt pga. hensyn til afslutning af årsregnskab. 

Flere leverandører kvitterede for, at der var indtænkt tilstrækkelig tid til deres 

planlægning og arbejde.  

KOMBIT kvitterede for de mange input til tidsplanen og tager dem med tilbage.  

 


