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INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER 
Nærværende bilag indeholder rammerne i relation til tidsplaner og kapacitet for gennemførelse af Projektet. 

 

Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. 

 

Tilbudsgiver skal som Bilag 1.1 til nærværende bilag vedlægge en overordnet tidsplan dækkende for 

etaperne frem til Basisløsningen er realiseret.  

 

Tilbudsgiver skal som Bilag 1.2 til nærværende bilag vedlægge en detaljeret tidsplan for Etape 1. 

 

Tilbudsgiver skal som Bilag 1.3 til nærværende bilag vedlægge en detaljeret tidsplan for Etape 2. 

 

Tilbudsgiver skal som Bilag 1.4 til nærværende bilag vedlægge en udviklingsplan for Implementeringspakke 

2.1 

  

Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 1 anføres i forbeholdslisten (Dokument 4) og skrives ind med 

ændringsmarkering i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. 

  

Det bemærkes, at Kontrakten uden bilag og Driftskontrakten (bilag 7) er at betragte som minimumskrav, jf. 

udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal derfor sikre, at eventuelle forbehold til bilag 1 ikke udgør et 

forbehold overfor Kontrakten uden bilag og Driftskontrakten bilag 7. 

 

Om betydningen af vurderingen af Tilbudsgivers besvarelse af instrukser og eventuelle forbehold til bilaget 

henvises til udbudsbetingelserne.  

 

Vurdering 

 

KOMBIT lægger i vurderingen af besvarelsen af dette bilag og bilag 1.1, bilag 1.2, bilag 1.3 og bilag 1.4 i 

høj grad vægt på: 

 

• I hvor høj grad den Overordnede tidplan er gennemskuelig og præsenterer et realistisk, robust og 

sammenhængende forløb. Endvidere at den overordnede tidsplan imødekommer kommunernes 

forretningsmæssige behov om en realisering af Basisløsningen senest på den i bilaget angivne 

dato, gerne tidligere.   

 

KOMBIT lægger i vurderingen af besvarelsen af dette bilag og bilag 1.1, bilag 1.2, bilag 1.3 og bilag 1.4 

desuden vægt på: 
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• I hvor høj grad den detaljerede tidsplan for Etape 1 er realistisk og understøtter et kort forløb, hvor 

Leverandøren og KOMBIT kan opnå de formål, der er angivet for denne Etape.  

• I hvor høj grad den detaljerede tidsplan for Etape 2 er realistisk og understøtter et forløb, hvor 

Leverandøren og KOMBIT kan opnå de formål, der er angivet for denne Etape.  

• I hvor høj grad Leverandørens udviklingsplan for Implementeringspakke 2.1 skaber transparens om 

Leverandørens udviklingsarbejde og viser afhængighederne mellem Leverancepakker i 

Implementeringspakken. 
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BILAGETS ÆNDRINGSLOG 
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BILAGSFORTEGNELSE 

Til dette bilag er der følgende bilag: 

• Bilag 1.1 Overordnet tidsplan (udarbejdes af Tilbudsgiver) 

• Bilag 1.2 Detaljeret tidsplan for Etape 1 (udarbejdes af Tilbudsgiver) 

• Bilag 1.3 Detaljeret tidsplan for Etape 2 (udarbejdes af Tilbudsgiver) 

• Bilag 1.4 Udviklingsplan for Implementeringspakke 2.1 (udarbejdes af Tilbudsgiver) 
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KAPITEL I INDLEDNING  

1 INDLEDNING 

Nærværende bilag omhandler tidsplaner og planlægning af arbejdet i hele Kontraktens løbetid.  

 

Bilaget er opdelt i kapitler startende med dette indledende kapitel. 

 

Herefter følger: 

 

- KAPITEL II der beskriver Overordnede rammer 

- KAPITEL III der omhandler Planer og planlægning 

- KAPITEL IV der omhandler Krav til Etaper 

- KAPITEL V der omhandler Udrulning 

- KAPITEL VI der omhandler Bod og bonus 
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KAPITEL II OVERORDNEDE RAMMER 

2 BAGGRUND FOR KONTRAKTEN 

KMD Social Pension er en it-løsning, som ejes af KMD A/S, og som benyttes af både Udbetaling Danmark 

og landets 98 kommuner. It-løsningen har imidlertid ikke været konkurrenceudsat i henhold til 

udbudsdirektivet, hvorfor det er en fælles målsætning for Udbetaling Danmark og kommunerne, at der 

konkurrenceudsættes og udvikles en ny it-løsning, der kan erstatte det nuværende KMD Social Pension.  

 

Inden udgangen af 2020 har Udbetaling Danmark ibrugtaget en ny løsning, der kan erstatte deres behov, 

hvorved de ophører med at bruge KMD Social Pension. KOMBIT har i samarbejde med KMD på denne 

baggrund ombygget den resterende del af KMD Social Pension til at integrere med Udbetaling Danmarks 

nye løsning, så kommunerne fortsat kan udføre deres arbejdsopgaver. 

 

Det er en grundlæggende målsætning med Kontrakten, at der skal frembringes en ny it-understøttelse af 

kommunernes brug af den nuværende it-løsning, som gør det muligt for kommunerne at udfase KMD 

Social Pension. Idet kommunerne forventer en besparelse ved lukningen af KMD Social Pension, ønsker 

kommunerne erstatningen frembragt og sat i drift så hurtigt som muligt – under hensyntagen til behovet for 

en stabil overgang og drift af det nye it-system for kommunerne.  

 

For at fremme denne proces har KOMBIT i samarbejde med kommunerne søgt at begrænse omfanget af 

det, som skal udvikles for at erstatte KMD Social Pension. I første omgang skal Leverandøren derfor 

udvikle, idriftsætte og udrulle Basisløsningen. Basisløsningen skal betragtes som en form for ”minimal 

viable product” for, at kommunerne kan ophøre med at benytte deres eksisterende it-løsning. Indholdet af 

Basisløsningen fremgår af bilag 2, med tilhørende underbilag, og skal realiseres i Etaper som defineret i 

dette bilag.  

 

Når Basisløsningen er realiseret og udrullet, forventes det, at kommunernes gamle it-løsning, KMD Social 

Pension Kommune, kan udfases. Herefter skal Leverandøren foretage en intensiv videreudvikling af 

Basisløsningen, så denne får mere funktionalitet og bringer en forøget værdi til kommunerne. Formålet 

hermed er at bringe løsningen fra et stadie, hvor den er et ”minimal viable product” til at antage karakter af 

en fuldt udviklet moderne it-understøttelse af området. KOMBITs forventninger til indholdet af Fuld løsning 

fremgår af Bilag 15 (Product Scope Description). Indhold og Etaper til udvikling af Fuld løsning sker i Etaper 

efter Basisløsningen er realiseret og skal ske efter de i dette bilag definerede retningslinjer.  

 

Når KOMBIT betragter Fuld løsning som værende realiseret og udrullet, overgår Kontrakten til at have et 

mere begrænset aktivitetsniveau, og frekvensen for release af ny funktionalitet forventes at falde betydeligt. 

Dette foregår også i Etaper, efter de i dette bilag definerede retningslinjer.  

  



Bilag 1 Tidsplan 
Social Pension Kommune  

KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75  Side 9 af 25 

KAPITEL III PLANER OG PLANLÆGNING 

3 ETAPEOPDELING 

Leverandøren er ansvarlig for, at der i Kontraktens løbetid foreligger en Overordnet tidsplan, samt at denne 

løbende ajourføres. Den overordnede tidsplan er opdelt i Etaper ud fra principperne beskrevet i dette afsnit.  

 

Følgende Etaper er defineret ved aftalens indgående:  

 

• Etape 1: Afklaringsfase og Proof of Concept 1 

• Etape 2: Proof of Concept 2 

• Etape 3-?: Etaper til realiseringen af Basisløsningen. 

 

Leverandøren definerer i sin overordnede tidsplan, hvor mange Etaper denne påtænker at opdele 

realiseringen af Basisløsningen i. 

 

En Etape vil som hovedregel bestå af Leverandørens frembringelse af en eller flere Implementeringspakker 

til den pågældende Etape samt de Delleverancer og Leverancepakker, som indgår i disse. Se afsnit ”4 

Implementeringspakker og Leverancepakker” for supplerende beskrivelse.  

 

KAPITEL IV ”Krav til etaper” indeholder krav til de enkelte Etaper samt til planlægningen af disse. Herunder 

hvorledes Etaper til realisering af Basisløsningen planlægges.  

 

Etaper, efter Basisløsningen er realiseret, planlægges ud fra principperne i afsnit 10 ”Planlægning af Etaper   

 

Den sidste etape under kontrakten vil være i forbindelse med Kontraktens ophør og hedder ”Overdragelse 

og nedlukning”. Krav til denne fremgår af KAPITEL IV ”Krav til etaper”. 

 

4 IMPLEMENTERINGSPAKKER OG 

LEVERANCEPAKKER 

En Implementeringspakke udgøres af en samling af Delleverancer, Leverancepakker og øvrige elementer, 

som er nødvendige for at udrulle og implementere indholdet af Implementeringspakken i Kommunerne. En 

Implementeringspakke skal, som en del af Systemet, kunne udrulles og implementeres i Kommunerne 

samt give kommunerne en selvstændig forretningsværdi.  
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Delleverancer er en del af en implementeringspakke. En Delleverance består af en eller flere 

leverancepakker. 

 

Leverancepakker er en logisk gruppering af en delmængde af Systemet og udgør en del af en 

Implementeringspakke. Der kan godt være flere Leverancepakker i en Implementeringspakke.  

 

En Implementeringspakke kunne eksempelvis være et modul til mellemkommunal afregning, som kan 

Udrulles og Implementeres. En sådan Implementeringspakke kan eksempelvis bestå af en 

Leverancepakke, som indeholder en snitflade til at modtage data, en Leverancepakke i form af en 

regelmotor til at behandle modtaget data, en Leverancepakke i form af en snitflade til at foretage bogføring 

samt en Leverancepakke i form af skærmbilleder til at vise data. En Leverancepakke bør som 

udgangspunkt kunne realiseres på maksimalt 1500 timers arbejde medmindre andet aftales.  

 

Bilag 14 (Livscyklusmodel) beskriver den detaljerede governance for Leverancepakker og 

Implementeringspakker samt krav til indholdet af disse. Herunder beskrives sammenhængene mellem 

Implementeringspakker, Leverancepakker og Systemet mere udførligt.  

5 OVERORDNET TIDSPLAN 

Leverandøren har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en Overordnet tidsplan for perioden frem til 

Basisløsningen er realiseret, som fremgår af bilag 1.1. Denne skal således omfatte etaperne ”Etape 1: 

Afklaringsfase og proof of concept 1”, ”Etape 2: Proof of concept 2” og efterfølgende Etaper, som 

Leverandøren finder nødvendige for at realisere Basisløsningen.   

 

Leverandøren er i hele Kontraktens løbetid ansvarlig for løbende ajourføring af den Overordnet tidsplan. 

Leverandøren opdaterer den Overordnet tidsplan løbende i forbindelse med aftalte ændringer, dog 

minimum på månedlig basis samt i forbindelse med planlægning af nye Etaper, efter Basisløsningen er 

realiseret. 

 

Den Overordnet tidsplan skal indeholde følgende:  

 

- Datoer for start og stop for hver Etape.  

- Datoer for KOMBITs seneste godkendelse af Prøver som udgør færdiggørelse af Leverancepakker, 

Delleverancer og Implementeringspakker i Etapen. 

- Vigtigste Prøver og aktiviteter fra de detaljerede tidsplaner.  
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6 DETALJEREDE TIDSPLANER 

Der skal udarbejdes og vedligeholdes en Detaljeret Tidsplan for hver Etape. Leverandørens Detaljerede 

Tidsplaner skal angive, hvordan arbejdet i den enkelte Etape skal foregå indenfor rammerne af den 

Overordnet tidsplan.  

 

Leverandøren har ved Kontraktens underskrift udarbejdet en Detaljeret Tidsplan for hver af følgende faser: 

 

- ”Etape 1: Afklaringsfase og Proof of concept 1” vedlagt som bilag 1.2. 

- ”Etape 2: Proof of concept 2” vedlagt som bilag 1.3. 

 

Krav til tidsplanerne for ovenstående Etaper, Etaper til realisering af ”Basisløsningen”, samt Etape 

”Overdragelse og nedlukning” fremgår af KAPITEL IV ”Krav til etaper”.  

 

Detaljerede Tidsplaner for Etaper efter realisering af Basisløsingen udarbejdes jf. pkt. 10 "Planlægning af 

Etaper”.  

 

Den Detaljerede Tidsplan skal for en Etape leve op til følgende:  

- Skal angive hvilke datoer Etapen startes og stoppes.  

- Skal indeholde centrale Prøver for Etapen (inkl. Prøver for færdiggørelse af Leverancepakker, 

Delleverancer og Implementeringspakker). 

- Skal indeholde centrale aktiviteter for Etapen (fx workshops, start af Udrulninger, Prøver, etablering 

af miljøer i Driftsmiljøet og øvrige relevante aktiviteter). 

 

Aktiviteter skal som minimum indeholde følgende detaljeringsgrad: 

 

• Dato start: Tidspunkt aktiviteten starter 

• Dato slut: Tidspunkt aktiviteten slutter 

• Aktivitet: En kort beskrivelse af aktiviteten 

• Ansvarlig: Den rolle fra bilag 8 eller anden part som er ansvarlig for at initiere og drive aktiviteten  

• Deltagere: Øvrige roller fra bilag 8 eller andre parter som skal deltage i aktiviteten 

• Kritisk: En angivelse med et kryds hvis aktiviteten er kritisk for at sikre fremdrift 

• Timeestimat: Timeestimat på aktiviteter for hver rolle, hvis det er en KOMBIT-medarbejder, der 

udfylder rollen, og den tilknyttede opgave er markeret som planfast i bilag 8 

(samarbejdsorganisation). 
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Bemærk at der for Etaper til realisering af Basisløsningen gælder særlige krav, som er beskrevet i KAPITEL 

IV ”Krav til etaper”. 

 

Leverandøren er i hele Kontraktens løbetid ansvarlig for at opdatere Detaljerede Tidsplaner. Opdatering 

skal gøres på månedlig basis og i øvrigt efter behov herunder ved ændringer i etapens indhold mm.  

 

7 UDVIKLINGSPLANER 

Leverandøren skal for hver Implementeringspakke, der indgår i en Etape, udarbejde en Udviklingsplan. 

 

Formålet med Udviklingsplanen er at skabe transparens om Leverandørens arbejde, at vise 

afhængighederne mellem Leverancepakker i Implementeringspakken samt at gøre det muligt for KOMBIT 

at kvalificere KOMBITs medvirken i arbejdet, herunder i test med videre.   

Udviklingsplanen skal vise Leverandørens forventning til alle de dele, som indgår i Implementeringspakken, 

samt den logiske organisering af disse. Det skal herunder være muligt for KOMBIT at se rækkefølgen på 

udviklingen af Leverancepakker.  

 

Leverandøren har ved Kontraktens underskrift udarbejdet en Udviklingsplan, som dækker 

Implementeringspakke 2.1. Denne er vedlagt som bilag 1.4. 

 

Udviklingsplaner for Implementeringspakker, som omfatter Basisløsningen, udarbejdes i overensstemmelse 

med KAPITEL IV ”Krav til etaper”. Udviklingsplaner for senere Etaper udarbejdes jf. pkt. 10 "Planlægning af 

Etaper”. 

 

Leverandøren skal opdatere Udviklingsplaner for Implementeringspakker i den aktuelle Etape på månedlig 

basis samt løbende på baggrund af ændringer.  

 

Udviklingsplanen skal som minimum leve op til følgende krav: 

 

- Skal angive den logiske orden/rækkefølge af Leverandørens udvikling  

- Skal angive Leverandørens prioritering 

- Skal angive afhængigheder  

- Skal angive testaktiviteter.  
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Leverandøren skal løbende registrere forbrugt tid og restestimere på de enkelte dele af Udviklingsplanen i 

et overskueligt format. Leverandøren skal på månedig basis rapportere på samlet forbrug og restestimat på 

en Implementeringspakke og de Leverancepakker, som indgår heri.  

 

Leverandøren skal på KOMBITs foranledning give KOMBIT indsigt i det detaljerede grundlag herfor uden 

særskilt afregning.  

 

Leverandøren skal sikre fuld historik på Udviklingsplanen, så det er muligt at se tidligere versioner.   

8 NAVNGIVNING 

Implementeringspakker navngives ud fra Etapen, disse skal udrulles i, så Implementeringspakker i Etape 3 

nummeres ”Implementeringspakke 3.1”, ”Implementeringspakke 3.2” med videre. 

 

Delleverancer nummereres med udgangspunkt i de implementeringspakker, disse indgår i, så 

Delleverancer til implementeringspakke 3,1 hedder Delleverance 3.1.1, 3.1.2 med videre 

 

Leverancepakker nummereres med udgangspunkt i de Delleverancer , disse indgår i, så Leverancepakker 

til Delleverance 3.1.1 hedder Leverancepakke 3.1.1.1, 3.1.1.2 med videre.  

 

Detaljerede Tidsplaner navngives med tydelig angivelse af, hvilken Etape denne er gældende for. 

 

Udviklingsplaner navngivnes med tydelig angivelse af, hvilke Implementeringspakker disse er gældende 

for.  

9 KAPACITETSSTYRING 

Leverandøren er forpligtet til at foretage løbende og langsigtet kapacitetsstyring af sine egne ressourcer for 

aktuel og kommende Etaper, så det er muligt at realisere arbejdet under Kontrakten på en hensigtsmæssig 

måde.  

 

Leverandørens månedlige afrapportering skal redegøre overordnet for Leverandørens kapacitet i forhold til 

identificerede udviklingsopgaver indenfor den aktuelle Etape, herunder også Applikationsvedligehold og 

lignende under Driftskontrakten samt medvirken til Udrulninger og Implementering. Se bilag 4 for yderligre 

information om kacapitetsrapportering. 

 

Leverandøren skal angive, om status på ressourcerne er rød, gul eller grøn efter følgende princip: 
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- Grøn betyder, at Leverandøren med sikkerhed vil være i stand til at løse de beskrevne opgaver. 

- Gul betyder, at Leverandøren har en underkapacitet i forhold til at løse de beskrevne opgaver, men 

at Leverandøren forventer at kunne løse problemet inden for projektets rammer.  

- Rød betyder, at Leverandøren har en underkapacitet i forhold til at løses de beskrevne opgaver og at 

Leverandøren ikke kan løse det inden for projektets rammer.  

 

Leverandøren skal på KOMBITs foranledning give KOMBIT adgang til Leverandørens detaljerede grundlag 

herfor. 

 

Levererandøren skal løbende involvere KOMBIT i drøftelser om KOMBITs langsigtede forventninger for 

kommende Etaper, så Leverandøren eksempelvis ikke utilsigtet allokerer ressourcer fra Kontrakten til andre 

opgaver, hvorved det ikke er muligt for KOMBIT at få løst KOMBITs opgaver under kontrakten på en 

hensigtsmæssig, hurtigere og omkostningseffektiv måde. Leverandøren skal tilpasse sin kapacitet for at 

imødekomme KOMBITs behov.  

 

Leverandøren skal i sin kapacitetsstyring være realistisk og tage forbehold for, at der forekommer interne 

aktiviteter hos Leverandøren, at der optræder sygdom, og at medarbejdere skal holde ferie med videre. 

Leverandøren skal i sin kapacitetsstyring forudsætte, at arbejdstiden for en medarbejder over en periode på 

fire måneder højst må udgøre 48 timer i gennemsnit pr. uge, jf. EU’s arbejdstidsdirektiv. Leverandørens 

forudsætninger omkring arbejdstid skal endvidere være afstemte i forhold til Leverandørens tiltag for 

fastholdelse af medarbejdere i bilag 8.1. 

 

Hvis der indtræffer begivenheder, som har en sandsynlig eller sikker væsentlig negativ indflydelse på 

Leverandørens kapacitet, skal KOMBIT orienteres herom.  

 

For kapacitetsstyring i relation til de Etaper, hvor Basisløsningen skal realiseres, gælder det særlige 

forhold, at Leverandøren skal sikre, at der er indregnet en tilstrækkelig sikkerhed til, at de angivne milepæle 

kan overholdes, uagtet at Basisløsningen ikke er fuldt detaljeret beskrevet i bilag 2, samt at der i perioden 

også er kapacitet til at varetage supplerende ekstra udviklingsopgaver. Leverandørens kapacitetsstyring 

skal således foretages i henhold til det samlede målestimat for Basisløsningen, jf. bilag 5, som indeholder 

forbehold for usikkerhed og supplerende udviklingsopgaver.   

 

10 PLANLÆGNING AF ETAPER EFTER 

FÆRDIGGØRELSE AF BASISLØSNINGEN 

For Etaper efter færdiggørelse af Basisløsningen skal Leverandøren senest 30 arbejdsdage inden udløb af 

en Etape, eller på KOMBITs foranledning, forestå en eller flere planlægningsworkshops med KOMBIT, 

samt evt. med deltagelse fra SME-gruppen, jf. bilag 8.   
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På den enkelte planlægningsworkshop skal Leverandøren og KOMBIT drøfte, hvilket omfang KOMBIT 

ønsker Etapen skal have – det kan eksempelvis være i form af udviklingsopgaver, der skal realiseres - eller 

en ramme i form af tid, timer eller økonomi. Der skal også gennemgås den udvikling på Systemet, som 

KOMBIT ønsker realiseret i Etapen samt afklares eventuelle uklarheder eller tvivlspunkter, som 

Leverandøren måtte se.  

 

Medmindre andet aftales skal hver Etape have minimum en Implementeringspakke bestående af minimum 

en Delleverance bestående af minimum en Leverancepakke. Leverandøren skal endvidere udarbejde 

målestimater på de enkelte Implementeringspakker.   

 

På baggrund af workshoppen samt KOMBITs ønsker til omfang skal Leverandøren samlet udarbejde og 

fremsende: 

 

- En anbefaling mht. opdeling i Implementeringspakker og Leverancepakker. 

- Udkast til Udviklingsplan for hver Implementeringspakke. 

- Anbefalinger til omfang af test. 

- Målestimater på de enkelte Implementeringspakker.  

- Et udkast til en opdatering af den Overordnede tidsplan.  

- Et udkast til Detaljeret Tidsplan for Etapen, jf. pkt. 6. 

- Et udkast til KOMBITs deltagelse, jf. bilag 9.  

- Evt. udkast til ændringsanmodninger. 

- Evt. oplæg til anskaffelse af Standardprogrammel. 

- Evt. oplæg til justeringer af målestimater og målpris, jf. bilag 7.2. 

 

KOMBIT skal senest 15 Arbejdsdage efter modtagelse meddele Leverandøren KOMBITs godkendelse eller 

afvisning af det fremsendte. Hvis KOMBIT afviser det fremsendte, skal Leverandøren indenfor senest 15 

Arbejdsdage foretage sådanne ændringer, der er rimelige og nødvendige for at imødekomme KOMBITs 

ønsker, evt. afholde fornyet workshop, samt fremsende materialet til fornyet godkendelse.  

 

Det er Leverandørens ansvar at initiere planlægningsaktiviteterne og workshoppen på så tidligt et tidspunkt, 

at Leverandøren kan imødekomme KOMBITs ønsker til den kommende Etape. Leverandøren skal i sin 

planlægning heraf tage hensyn til den tid, KOMBIT skal bruge på at træffe en beslutning, at Leverandøren 

og KOMBIT skal have tid til proces omkring estimater og afklaringer, samt at der kan være behov for at 

konsultere SME-gruppen i forløbet.  

 

Hvis KOMBIT finder, at en igangsat Etape ikke længere er passende til KOMBITs behov, kan KOMBIT til 

enhver tid meddele Leverandøren, at den aktuelle Etape skal afbrydes. I forbindelse med afbrydelse af en 

Etape skal Leverandøren og KOMBIT planlægge en ny Etape efter ovenstående principper. Det igangsatte 

arbejde skal fortsætte, indtil den nye Etape er planlagt, medmindre KOMBIT meddeler andet til 

Leverandøren.   
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KAPITEL IV KRAV TIL ETAPER 

 

 

11 ETAPE 1: AFKLARINGSFASE OG PROOF OF 

CONCEPT 1 

I Kontraktens første Etape skal der gennemføres en Afklaringsfase og gennemføres et Proof of Concept 

forløb, hvor parterne ’simulerer’ udvikling af en Implementeringspakke for at opnå en fælles forståelse af 

Kontrakten.  

 

Planlægning 

Leverandøren har udarbejdet en Detaljeret Tidsplan for Etapen i forbindelse med Kontraktens underskrift, 

som er vedlagt som bilag 1.2. Etape 1 skal igangsættes hurtigst muligt efter Kontraktens underskrift.  

 

Leverandøren har i sin Detaljerede Tidsplan taget hensyn til sin bemanding af projektet med 

nøglemedarbejdere, så det ikke er nødvendigt at gennemgå de samme emner af flere omgange for at sikre, 

Leverandørens nøglemedarbejdere er bekendt med disse.  

 

Der er ikke udarbejdet Udviklingsplan for Etapen, da der ikke forventes at skulle foretages egentlig 

udvikling i forbindelse med denne.  

 

Formål og indhold 

Afklaringsfasen har en række fokuspunkter og formål.  

 

Organisation og samarbejde:  

- At Projektet bliver mobiliseret hos både Leverandøren og KOMBIT.  

- At Leverandørens nøglepersoner og KOMBITs projektdeltagere får etableret relationer.  

- At Leverandøren og KOMBIT får gennemgået rammerne for det konkrete samarbejde og den 

governance, kontrakten definerer herfor, så parterne har en fælles forståelse heraf. Dette sker i 

form af et ”proof of concept” forløb, hvor parterne ’simulerer’ udvikling og idriftsættelse af en 

Implementeringspakke og afstemmer, hvorledes Kontraktens regulering vil have indvirkning på de 

enkelte punkter, så parterne er afstemt herom inden igangssættelse af egentligt udviklingsarbejde.  

 

Forståelse for den faglige leverance: 

- At Leverandøren og KOMBIT opnår et fælles billede af Basisløsningen herunder gennemgår 

Leverancebeskrivelsen samt KOMBITs krav og behov.   
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- Det er for KOMBIT ikke et mål, at Leverandøren opnår en dyb og detaljeret forståelse af hele 

Basisløsningen, da dette afklaringsarbejde er understøttet i det videre arbejde under Kontrakten, 

som sker under en mere agilt orienteret model. Hvis Leverandøren ønsker at opnå en sådan 

samlet forståelse i forbindelse med Afklaringsfasen, skal Leverandørens Detaljerede Tidsplan 

understøtte dette.  

 

-    Parterne justerer Leverancebeskrivelsen og Kravspecifikationen med henblik på at præcisere og 

uddybe behov, samt hvorledes disse opfyldes samt forudsætninger knyttet hertil. Endvidere 

foretages en vurdering af, om der ved en ændring i Leverancebeskrivelsen kan opnås en mere 

hensigtsmæssig leverance under hensyntagen til KOMBITs behov og Leverandørens muligheder. 

Parterne er gensidigt forpligtet til nærmere at redegøre for indholdet af og forudsætningerne for de 

af Parten angivne krav/løsninger og aktivt at forholde sig til de af den anden Part angivne 

krav/løsninger. 

 

-    At parterne nærmere definerer og afgrænser indholdet af Implementeringspakke 2.1 og 

Leverancepakkerne heri. Indholdet skal etableres i Leverandørens Product Backlog, jf. bilag 4.  

 

Planlægningsmæssige mål:  

- At Leverandøren og KOMBIT gennemgår planen og indholdet af ”Etape 2: Proof of Concept 2” med 

henblik på at sikre, at parterne i videst mulig udstrækning indfrier målet med denne. Leverandøren 

skal på baggrund heraf opdatere den detaljerede tidsplan for ”Etape 2: Proof of Concept 2”, samt at 

indholdet af Implementeringspakke 2.1 justeres.  

 

- At den Overordende tidsplan også opdateres i nødvendigt omfang. 

 

På grundlag af de ovenfor beskrevne aktiviteter skal Leverandøren fremkomme med: 

- Forslag til ændring af Leverancebeskrivelsen 

- Forslag til ændringer i øvrige af Kontraktens bilag 

- Opdateret Detaljeret Tidsplan for ”Etape 2: Proof of Concept 2” 

- Opdateret Udviklingsplan for Implementeringspakke 2.1 

- Opdateret Overordnet tidsplan. 

 

Godkendelse 

Ydelser og leverancer, som Leverandøren skal levere i Afklaringsfasen, fremsendes til KOMBIT til 

godkendelse ikke senere end 40 Arbejdsdage efter Etapens opstart. Leverandørens tidsplan skal sikre 

dette.  

 

Bemærk at bilag 4 og bilag 6 indeholder godkendelseskriterier for dokumentation, som har relevans for 

ovenstående ydelser og leverancer.   
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Etape 1 anses for afsluttet, når alle leverancerne i Afklaringsfasen, er godkendt af KOMBIT i henhold til 

kontrakten og bilag 6 (Intern Test og Prøver)., og Etape 2 kan ikke påbegyndes, før alle leverancerne er 

godkendt. 

 

12 ETAPE 2: PROOF OF CONCEPT 2 

Leverandøren har i forbindelse med Kontraktunderskriften udarbejdet en udviklingsplan for 

Implementeringspakke 2.1, samt Detaljeret Tidsplan for Etape 2 ”Proof of concept 2”.  

 

Disse er i henhold til Kontrakten blevet opdateret i forbindelse med afslutningen af Etape 1.  

 

Formålet med Etape 2 er, at Leverandøren og KOMBIT får afprøvet et end-to-end flow i henhold til 

Kontrakten, og at der opstår et fælles billede af, hvorledes udviklingssamarbejdet vil komme til at fungere i 

praksis, samt at eventuelle problematikker bliver afdækket på et tidligt tidspunkt herunder særligt med vægt 

på fælles forståelse af arkitekturkrav.  

 

I Etape 2 skal Leverandøren således udvikle Implementeringspakke 2.1 og idriftsætte første Version af 

Systemet i Leverandørens Eksterne Testmiljø. 

Udviklingen skal følge kravene i bilag 14, hvorved der også skal gennemføres en række tests og Prøver 

undervejs i henhold til kravene i bilag 6. 

 

Etapen indeholder følgende milepæl: 

 

- Milepæl IP1 – Implementeringspakke 2.1 udviklet, godkendt og idriftsat i Leverandørens Eksterne 

Testmiljø. Denne skal ligge senest 12 uger efter igangsættelse af Etapen.  

 

Leverandøren skal til Etape 2 tillige sikre etablering af de første dele af Driftsmiljøet, som er nødvendige for 

at understøtte aktiviteterne. Leverandøren skal endvidere udarbejde første version af Driftshåndbogen i 

henhold til bilag 4.  

 

Der skal efter Milepæl IP1 være afsat tilstrækkelig tid til, at Leverandøren og KOMBIT kan evaluere 

Etapens gennemførelse med henblik på at optimere samarbejdet, løsningstilgangen og gennemførelsen for 

de kommende Etaper.  

 

Der skal også være afsat tilstrækkelig tid til, at Leverandøren og KOMBIT i fællesskab får defineret det 

forventede omfang af de øvrige Implementeringspakker, som udgør Basisløsningen. 
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Leverandøren skal senest 20 Arbejdsdage efter Milepæl IP1 fremsende følgende materialer til KOMBIT:  

 

- Opdateret overordnet tidsplan for Etaperne, hvori Basisløsningen realiseres herunder om nødvendigt 

revision af antallet af Etaper.   

- Detaljeret tidsplan for Etape 3. 

- Opdateret plan for KOMBITs deltagelse i Etape 3. 

- Udviklingsplan(er) for de Implementeringspakker som indgår i Etape 3.  

- Foreløbige udkast til Detaljerede Tidsplaner for øvrige Etaper til realisering af Basisløsningen.  

- Foreløbige udviklingsplaner for Implementeringspakker til realisering af Basisløsningen.  

- Foreløbige planer for KOMBITs deltagelse i Etaper til realisering af Basisløsningen efter Etape 3. 

- Opdateret Product Backlog, som afspejler alle Implementeringspakkerne for resten af 

Basisløsningen. 

 

Der er følgende afslutningskriterier for Etape 2:  

 

- KOMBITs godkendelse af ovenstående materialer. 

- Implementeringspakke 2.1 har succesfuldt gennemløbet livscyklusmodellen og bestået de 

angivne prøver frem til Overtagelsesprøve for Implementeringspakken.  

 

Hvis gennemførelsen af Etape 2 ikke viser sig at imødekomme KOMBITs krav og ønsker, er KOMBIT 

berettiget til at udtræde af Kontrakten i henhold til bestemmelserne herfor.  

 

13 ETAPE 3-ETAPE ?: ETAPER TIL 

REALISERINGEN AF BASISLØSNINGEN 

Inden igangsættelse af Etape 3 har KOMBIT godkendt opdateret Overordnet Tidsplan, Udviklingsplan for 

Implementeringspakker i Etapen, Detaljeret Tidsplan for Etapen samt plan for KOMBITs deltagelse i 

Etapen.   

 

I Etape 3 og øvrige Etaper til realisering af Basisløsningen skal de Implementeringspakker, som 

Leverandøren har planlagt ind for de enkelte Etaper, realiseres i henhold Kontraktens bestemmelser, 

særligt i henhold til bilag 14.  

 

Af Overordnet tidsplan skal fremgå følgende milepæl: Alle Implementeringspakker, der udgør 

Basisløsningen, er fuldt udrullet i alle kommuner. KOMBIT skal godkende, at milepælen er passeret.  

 

Ved afslutningen af Etaperne til realiseringen af Basisløsningen, og hvor der fortsat udestår Etaper i 

henhold til den overordnede tidsplan, skal Leverandøren fremsende følgende materialer til KOMBITs 

godkendelse:  
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- Opdateret Overordnet Tidsplan for Etaperne, hvori Basisløsningen realiseres.  

- Detaljeret Tidsplan for den kommende Etape. 

- Plan for KOMBITs deltagelse for den kommende Etape. 

- Udviklingsplan(er) for de Implementeringspakker som indgår i den kommende Etape.  

 

I det omfang at Leverandørens foreløbige planer for kommende Etaper udover den næste er ændret, skal 

disse også sendes til KOMBIT for godkendelse, ligesom ændringer i estimater, Udviklingsplaner, opdeling i 

Implementeringspakker med videre også skal sendes til KOMBIT for godkendelse.  

 

Leverandøren skal til Etaperne til realisering af Basisløsningen etablere de resterende dele af Driftsmiljøet 

herunder miljøet Produktion og Præproduktion, så disse miljøer er tilgængelige rettidigt i henhold til at 

kunne indfri Leverandørens forpligtelser under Kontrakten.  

Hver Delleverance gennemføres med et antal Leverancepakker. Der kan i Etape 3 være flere 

igangværende Delleverancer samtidigt. Indenfor ét Delleveranceforløb kan udvikling og test påbegyndes 

uden at afvente godkendelse af leverancer fra analyse og design, idet disse leverancer godkendes som en 

del af Delleveranceprøven. 

Medmindre andet aftales er Delleverancerne akkumulerende, dvs. en Delleverance består af det indhold, 

der omfattes af Delleverancen samt øvrigt indhold leveret i alle tidligere Delleverancer (Delleverance 2 

omfatter også indholdet af Delleverance 1 osv.) Den sidste Delleverance vil således omfatte den samlede 

Leverance. 

 

 

14 ETAPER EFTER REALISERING AF 

BASISLØSNINGEN 

Efter realisering af Basisløsningen planlægges Etaper i henhold til de i punkt 7 definerede retningslinjer og 

den Overordnede Tidsplan opdateres i henhold hertil.  

Forventet omfang for udvikling efter realisering af Basisløsningen fremgår af bilag 15 (Product Scope 

Description).  

 

15 ETAPE X: OVERDRAGELSE OG NEDLUKNING 

Den sidste Etape i kontrakten forventes at være Overdragelse og nedlukning.  

De specifikke krav hertil fremgår af bilag 7. 
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KAPITEL V UDRULNING 

 

16 GENERELT OM UDRULNING 

Det fremgår af bilag 12 og bilag 13, hvorledes Udrulning, Implementering og uddannelse skal foregå for 

Implementeringspakkerne samt de krav, der forventes at skulle være opfyldt for at indfri kommunernes 

behov i denne sammenhæng.  

 

En Implementeringspakke skal kunne udrulles selvstændigt i Kommunerne og parallelt med andre 

Implementeringspakker.  

 

Det er som udgangspunkt en forudsætning for igangsættelse af udrulningen af en Implementeringspakke, 

at denne har bestået en Overtagelsesprøve jf. bilag 14, ,samt at der har været foretaget en godkendt 

Konverteringsprøve, såfremt dette er relevant.  
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KAPITEL VI IMPLEMENTERINGSPAKKER I BASISLØSNINGEN 

 

17 GENERELT FOR BASISLØSNINGEN OG 

IMPLEMENTERINGSPAKKER 

KOMBIT har i bilag 2 skitseret rammerne for Basisløsningen.  

 

Denne skal opdeles i en række Implementeringspakker, Delleverancer og Leverancepakker, som samlet 

set skal dække det, som er nødvendigt for at sikre lukning af KMD Social Pension.  

 

Som udgangspunkt er det KOMBIT, der definerer Implementeringspakkerne overordnet set, mens det er 

Leverandøren, som definerer detailniveauet på Delleverancer samt Leverancepakkerne i disse. Det 

forventes dog, at dette sker på en sådan vis, at målsætningen bag de enkelte Implementeringspakker 

indfries.  

 

KOMBIT har for Basisløsnignen indledningsvis skitseret 2 Implementeringspakker, som er beskrevet i de 

følgende afsnit. Det endelige omfang og antal af Implementeringspakker, som udgør Basisløsningen, 

aftales nærmere i henhold til dette bilag.  

18 IMPLEMENTERINGSPAKKE 2.1 

Implementeringspakke 2.1 udgør en mindre delmængde af Basisløsningen og indgår i Etape 2.  

 

Implementeringspakke 2.1 skal ikke rulles fuldt ud i Produktion i Etape 2, men alene føres frem til 

Leverandørens Eksterne Testmiljø og have bestået de godkendelseskriterner, som følger en 

Overtagelsesprøve.  

 

KOMBIT ønsker, at Implementeringspakke 2.1 grundlæggende skal gøre det muligt for en bruger at logge 

ind på systemet samt at slå en borger op i CPR-registret og persistere denne i Systemets database. 

Derved skal udviklingen og processen således bl.a. omfatte integrationer til De fælleskommunale 

Støttesystemer, CPR via Serviceplatformen, brugergrænseflade, første dele af et borgeroverblik samt 

grundlæggende logning i løsningen.  

 

Leverandørens Udviklingsplan for Implementeringspakke 2.1, som er udarbejdet ved Kontraktens 

underskrift, skal afspejle, hvilke dele af bilag 2 som Leverandøren mener, det er nødvendigt at udvikle for at 

gøre det ovenstående muligt.  
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Det endelige omfang af Implementeringspakken fastlægges endeligt i forbindelse med Etape 1.  

 

19 IMPLEMENTERINGSPAKKE 3.1 

Implementeringspakke 3.1 udgør de dele af Basisløsningen, som ikke indgår i Implementeringspakke 2.1.  

 

Det endelige omfang af Implementeringspakken samt beslutning om, hvorvidt Implementeringspakken skal 

opdeles i flere Implementeringspakker, samt hvornår disse skal udrulles, fastlægges nærmere i forbindelse 

med Etape 2 med udgangspunkt i bilag 2 og arbejdet mellem KOMBIT og Leverandøren samt i 

planlægningen af den Etape, som Implementeringspakken indgår i.  
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KAPITEL VII KOMBITS UDFASNINGSPROJEKTER 

Dette kapitel beskriver kort særlige forhold i relation til de tidsplaner, der eksisterer mellem KOMBIT og 

KMD for KMD’s leverancer ifm. udfasningen af KMD Social Pension (Kommune). Dette inkluderer planer for 

Leverandørens deltagelse, Leverancer og afhængigheder i den forbindelse. 

20 UDFASNINGSAFTALE MED KMD 

KOMBIT har en indgået aftale med KMD vedrørende udfasning af KMDs systemer herunder KMD Social 

Pension (Kommune). KMD skal levere dataudtræk fra KMD Social Pension, KMD SAG og KMD 

Doc2archive til Leverandøren.  

 

Leverandøren skal i tidsplanerne tage forbehold for, at Leverancer fra KMD skal bestilles med 3 måneders 

varsel. Leverandøren kan i sine planer forvente følgende fra KMD:  

 

- Datadokumentation fra KMD 

- Dataudtræk: 

o Prøveudtræk på 50.000 sager fra KMD Social Pension, KMD Sag og KMD Doc2archive 

o Op til 4 udrulningsbølger med følgende data for de kommuner der indgår i bølgen: 

▪ 1 fuldt prøveudtræk for KMD Social Pension, KMD Sag og KMD Doc2archive 

▪ 1 endeligt udtræk for KMD Social Pension, KMD Sag og KMD Doc2archive 

 

Leverandøren skal i sine tidsplaner angive brug af ovenstående samt meddele KOMBIT indenfor de 

angivne varslingsfrister, at KOMBIT skal afgive bestilling til KMD.  

 

 

21 ÆNDRING AF OVERORDNET TIDSPLAN 
Parterne kan løbende aftale ændringer til tidsplanerne, jf. punkt 5 og punkt 6, så længe ændringerne kan 

gennemføres inden for rammerne af de i Tabel 1 fastsatte kontraktuelle milepæle.  

[KOMBIT udfylder inden kontraktunderskrift Kontraktuelle milepæle.Tabel 1 med kontraktuelle milepæle. De 

kontraktuelle milepæle vil være udvalgte milepæle fra Tilbudsgivers tidsplan, fx bodsbelagte milepæle, 

betalingsmilepæle og milepæle for Prøver.]   

Dato Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger 
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Tabel 1: Kontraktuelle milepæle. 

Såfremt opdatering og ajourføring af tidsplanen fører til ændring af kontraktuelle milepæle, håndteres dette 

i henhold til Kontraktens bestemmelser om ændringshåndtering. Ændring af kontraktuelle milepæle kan 

alene ske i overensstemmelse med Kontraktens kapitel X og bilag 3 (Ændringshåndtering). 

Ændringer af tidsplanen, som kan gennemføres inden for rammerne af de kontraktuelle milepæle, kan 

således gennemføres uden iagttagelse af Kontraktens bestemmelser om ændringshåndtering. Leverandøren 

er forpligtet til at opbevare tidligere versioner af tidsplanen og på anmodning udlevere disse til KOMBIT.  

Der henvises i øvrigt til dokumentationskravene for så vidt angår tidsplanen i bilag 4 (Dokumentation). 

 


