
MØDE MED LEVERANDØRER

Udbud af social pension



Agenda

• Velkommen

• Sagens kerne v/ KOMBIT

• Intro til leverandør

• Dialog om:

• Løsningen og udviklingsplanen

• Kontraktens form og omfang

• Ressourcer og kompetencer

• Roller

• Afrunding og planen fremadrettet.



SAGENS KERNE



Sagens kerne

Sagens kerne – en kort gennemgang af 

KOMBITs udbud og tanker om udvikling af 

ny løsning for social pension kommune

Emner, der vil blive berørt:

• Opgavesplit mellem UDK og 

kommunerne

• Løsningens kompleksitet

• Hvad sendes i udbud

• KOMBITS forventede tilgang til udvikling

• Tanker om økonomi og kontrakt

• Overvejelser omkring udbudsprocessen

KMD Social Pension
Kommunal interim

(ombygget KMD Social Pension)

UDK Pension

Ny Kommunal 

systemunderstøttelse



Etablering af UDK i 2010 – opgaverne på området deles 
mellem kommunerne og Udbetaling Danmark…

Kommunerne: 

• Tilkendelse af personligt tillæg 

• Bevilling og refundering af udgifter knyttet til 

almindeligt helbredstillæg 

• Bevilling og refundering af udgifter knyttet til 

udvidet helbredstillæg 

• Udstedelse af helbredstillægskort 

• Tilkendelse af og opfølgning på førtidspension (gøre 

hvilende, forhøje, frakende) 

• Afgørelse i administrationssager og gennemførelse af 

den konkrete administration. 

• Håndtering af UDK ifht. institutionsophold og 

fængslinger (MAF-regler) 

• Træk i pension, dæk i husleje m.v.

Udbetaling Danmark: 

• Tilkendelse af folkepensionens grundbeløb, 

pensionstillæg og ældrecheck

• Beregning og udbetaling af førtidspension

• Bevilling af varmetillæg inkl. petroleumstillæg 

• Behandling af grundlag for ansøgninger om 

helbredstillægskort (formue og tillægsprocent) 

• Behandling af ændringer til løbende pensioner for 

både folke- og førtidspensioner 

• Gennemføre årlig kontrol og årlig omregning af 

pensioner for både folke- og førtidspensioner. 



Et billede på kompleksiteten
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Opgavedelingens betydning for kompleksiteten af løsningen

Udbetaling Danmark
Kommunernes 

Pensionssystem

CPR
Kriminal-

forsorgen

149 datatyper

Skat (eIndkomst, 

ekstranet)

Borger



Ny løsning til håndtering af tillæg til pension 

Kerneopgaven er en ny løsning, som skal 

understøtte tilkendelse og udbetaling af tillæg til 

pension ligesom den skal sikre rådgivningen af 

“ikke digitale borgere”.

Det kan betragtes som en ”fagportal”, der i 

denne sammenhæng alene rummer social 

pension, men som kan rumme andre elementer 

i fremtiden.

Fagportal

Fagportal

Services Services Services Services Services

Services Services Services ServicesServices



KOMBITS forventede tilgang til udvikling

Social pension 

interim

Social 

pension 

basisløsning

(fase 1)

Social pension fuld 

løsning

(fase 2)

Social pension 

fuld løsning

videreudvikling

Fase 1: 

Fase 1 – basisløsningen - er skåret ind til benet og svarer i 

store træk til interimsløsningen. Nogle steder lidt bedre og 

andre lidt dårligere.

Kravene hørende til denne fase specificeres med det 

nødvendige detaljeringsniveau.

Fase 2:

Projektet realiserer efterfølgende en moderne og effektiv 

pensionsløsning til kommunerne. Indholdet i denne fase 

angives i et roadmap og Product Scope Description.

Fase 2 – den fulde løsning - rummer en markant 

udviklingsopgave, der skal løfte løsningen til det forventede 

niveau i forhold til en moderne og effektiv løsning. Task force 

løsninger forventes medtaget i denne fase.

Videreudvikling:

Videreudvikling er det ”normale” forløb i forvaltning, hvor en 

løsning løbende tilpasse i form af lovgivningsændringer, 

tekniske fornyelser, brugerønsker mm.



KOMBITS forventede tilgang til udvikling Etape 

1

Etape 

2

Etape 

4
Etape 

x

Etape 

1
Etape 

2

Etape 

3

Etape 

4

Etape 

x

Etape til videreudvikling

Leverancemilepæle

PoC1 PoC2 Basisløsning i driftPensionssagen

Fase 1 - basisløsning

Fase 2 – den fulde løsning



Tanker om økonomi og kontrakt

Primære prisparametre:

Fase 1:

Target timeestimater på kravspecificeret udvikling

Timeafregning på udvikling generelt set

Til fase 2 afsættes en timeramme. Hertil kommer mulighed for en række 

yderligere videreudviklingsopgaver beskrevet i roadmap og ”Product Scope

Description”.

Kontraktlængde: 6 år + 2*2 optionsår



Overvejelser omkring udbudsprocessen

Udbud med forhandling 

(1 forhandlingsrunde)

Udbud med forhandling 

(1 forhandlingsrunde)

Gennemfør sprint i 

forbindelse med 

forhandlingsrunden

Gennemfører 

”fagorienterede” møder, 

hvor man kan drøfte 

detaljer ”peer to peer”

A

B

C

• Prækvalifikation af 4-5
Tre mulige processer



Hvad er vigtigt for KOMBIT?

• Dokumenteret erfaring med agil udvikling
• Agilitet i udvikling og projektmodel
• Robuste rammer for test og deployments
• Kort ”time to market” og hurtig levering af 

testbare dele med mulighed for løbende sign offs
• Tæt involvering af brugerne 



Forventninger til en kommende leverandør

Leverandøren skal:

▪ Kunne omsætte lovgivning til it

▪ Opbygge en kommunal forretningsforståelse

▪ Sætte sig ind i brugernes behov

▪ Opbygge forståelse af sammenhæng mellem 

opgaver og arbejdsprocesser

▪ Have dokumenteret erfaring med agil udvikling

▪ Vide at den nye løsning skal kunne udfase et 

fagsystem



Fokuspunkter
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INTRO TIL LEVERANDØR



DIALOG



Dialog

Emner

▪ Meget mere end en 

pensionsløsning

▪ KOMBITS forventninger

▪ Parternes involvering

▪ Løsningen

▪ Udviklingsmodellen

▪ Ressourcer og 

kompetencer

▪ Kontrakten form og 

omfang

▪ Target og timepris



Det videre forløb

▪ 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


