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KOMBITs ABC om it-indkøb og 
Serviceplatformen 

 

Når en kommune skal købe en it-løsning, er det vigtigt, at de tager stilling til hvor en løsning skal 
hente data fra. Hvis løsningen skal anvende f.eks. CPR-data eller sygesikringsoplysninger, kan disse 
hentes gennem Serviceplatformen. 

I denne guide giver vi gode råd om hvordan en kommune kan arbejde strategisk med valg af 
datakilde og dermed nedbringe sine omkostninger til data. Guiden er et supplement til 
Serviceplatformens ABC, der er en quick guide for kommuner til at komme godt i gang med 
Serviceplatformen. 

Afdæk 

1. Få overblik 

Grundlaget for at kunne arbejde målrettet med it-indkøb og kontrakter i forhold til datatræk er et 
overblik over kommunens nuværende løsningsportefølje. Af overblikket bør det fremgå, hvilke 
registre løsningerne trækker data fra (f.eks. om CPR- og CVR-data hentes fra kopiregistre eller 
Serviceplatformen). 

Overblikket kan skabes ved at registrere oplysninger om kommunens it-kontrakter/-løsninger i f.eks. 
et excel-ark (såsom Bornholms Regionskommunes budgetmodel for monopolbrudsprogrammet), et 
skema eller i et digitalt værktøj såsom KITOS. Kommunen kan hente inspiration til arbejdet i KIGO-
opgave 0100.0400.0100 Udarbejd system-, kontrakt- og snitfladeoverblik og i det kommunale 
eksempel ’Sådan arbejdede vi med kontraktoverblik’ (Sorø og Ringsted). 

2. Klarlæg omkostninger til datatræk 

Kommunen bør danne sig et overblik over deres omkostninger til datatræk for kommunens enkelte 
løsninger. Omkostningerne fremgår af faktureringen eller kontrakten. Kommunen kan også spørge 
leverandøren, hvad der betales for datatræk. Ved at sammenholde overblikket over omkostninger 
med overblikket over, hvor de enkelte løsningerne trækker data fra, kan kommunen finde frem til 
løsninger, hvor udgifter til data kan nedbringes.  

   

http://www.kombit.dk/sp-goderaad
http://www.kombit.dk/sp-goderaad
http://www.kombit.dk/sp-goderaad
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Budgetmodel%20for%20monopolbrudsprogrammet%20juni%202016%20%28Bornholm%29.xlsx
https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Bornholm%20-%20Budgetmodel%20for%20monopolbrudsprogrammet.xlsx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Budgetmodel%20for%20monopolbrudsprogrammet%20juni%202016%20%28Bornholm%29.xlsx
https://kitos.dk/
https://kitos.dk/
https://kitos.dk/
https://share-komm.kombit.dk/p079/Implementering%20%20monopolbruddet/0100.0400.0100%20Udarbejd%20system-,%20kontrakt-%20og%20snitfladeoverblik.docx
https://share-komm.kombit.dk/p079/Implementering%20%20monopolbruddet/0100.0400.0100%20Udarbejd%20system-,%20kontrakt-%20og%20snitfladeoverblik.docx
https://share-komm.kombit.dk/p079/Implementering%20%20monopolbruddet/0100.0400.0100%20Udarbejd%20system-,%20kontrakt-%20og%20snitfladeoverblik.docx
https://share-komm.kombit.dk/p079/Implementering%20%20monopolbruddet/0100.0400.0100%20Udarbejd%20system-,%20kontrakt-%20og%20snitfladeoverblik.docx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%202%20Sor%C3%B8%20og%20Ringsted.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Opsigelsesvejledning/Bilag%202%20Sor%C3%B8%20og%20Ringsted.pdf


2 

Overblikket kan med fordel bruges i forbindelse med business case-arbejdet. I Serviceplatformens 
skabelon til business case, viser fanen ’Mest anvendte systemer’ hvilke systemer, der trækker flest 
servicekald og hvor besparelsen derfor potentiel kan være størst. På fanen ’Omkostninger – 
kildedata’, kan kommunen se hvilke leverandører og løsninger, der allerede bruger 
Serviceplatformen. 

3. Få styr på behov og læg en plan 

Er der løsninger, hvor kontrakterne evt. skal tilpasses, så data hentes via Serviceplatformen? I 
overblikket over kommunens kontrakter kan det med fordel fremgå, hvornår de enkelte aftaler 
udløber (se fx fanen ’Snitfladeudgifter’ i Bornholms budgetmodel, hvor Regionskommunen har 
angivet kontraktudløb for sine fagsystemer). På den måde bliver det lettere at holde styr på, hvornår 
der skal ske evt. genudbud af en løsning med datatræk – i genudbuddet bør kommunen tage stilling 
til, hvor løsningen skal trække data fra. 

4. Undersøg markedssituationen 

Hvor mange leverandører på markedet kan leve op til et krav om brug af Serviceplatformen?  
Kommunen kan på kombit.dk se hvilke leverandører, der allerede benytter sig af Serviceplatformen. 
Ved eksisterende aftaler, kan kommunen undersøge leverandørernes priser for at skifte til datatræk 
via Serviceplatformen. Det er her vigtigt, at kommunen får overblik over både etablerings- og 
løbende omkostninger (f.eks. til vedligehold, versionsskift mv.). 

I Sorø Kommune anvender de en tjekliste ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer. I 
Sorø og Ringsted Kommuner har IT Contract Management-funktionen udarbejdet nogle generelle 
råd og krav ved indkøb af it-løsninger. 

5.  Gå i dialog med andre kommuner og indsaml erfaringer 

Spørg gerne andre kommuner om deres erfaringer med en leverandør/løsning. Hvis andre 
kommuner også overvejer et indkøb eller at skifte til datatræk via Serviceplatformen, kan det 
overvejes, om fælles anskaffelse/forhandling er en mulig fremgangsmåde.  

I Serviceplatformens Yammer-gruppe kan kommunen finde en liste over kommunernes systemer på 
Serviceplatformen. Kommunen kan få adgang til gruppen ved at sende en mail til 
serviceplatformen@kombit.dk. 

6.  Synliggør besparelser i en business case 

Kommunen kan udregne deres besparelse ved at erstatte datatræk fra kopiregistre med træk fra 
f.eks. Serviceplatformen ved at bruge skabelonen til business case. I business casen kan kommunen 
trække på de oplysninger, de har fundet frem til ved udarbejdelse af overblikket over omkostninger 
til datatræk, samt ved undersøgelse af markedssituationen og dialog med andre kommuner. 

På serviceplatformen.dk, er der en liste over udstillede services, hvor kommunen kan se, om de 
ønskede data i stedet kan hentes fra Serviceplatformen. På kombit.dk, kan kommunen læse mere 
om prismodellen for brug af serviceplatformen.   

Beslut  

1.  Beslut hvor nye eller eksisterende løsninger skal trække data fra 

Med udgangspunkt i overblikket over løsningernes nuværende datatræk og business casen, kan 
kommunen vurdere, om der er besparelser at hente ved at bede en nuværende leverandør om at 
trække data fra f.eks. Serviceplatformen i stedet. 

http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Serviceplatform/Hjemmesidematerialer/Serviceplatformens%20ABC%20-%20bilag%201%20-%20Business%20Case%20Skabelon.xlsx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Serviceplatform/Hjemmesidematerialer/Serviceplatformens%20ABC%20-%20bilag%201%20-%20Business%20Case%20Skabelon.xlsx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Serviceplatform/Hjemmesidematerialer/Serviceplatformens%20ABC%20-%20bilag%201%20-%20Business%20Case%20Skabelon.xlsx
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Budgetmodel%20for%20monopolbrudsprogrammet%20juni%202016%20%28Bornholm%29.xlsx
https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Bornholm%20-%20Budgetmodel%20for%20monopolbrudsprogrammet.xlsx
http://www.kombit.dk/leverandoererpaaSP
http://www.kombit.dk/leverandoererpaaSP
http://www.kombit.dk/leverandoererpaaSP
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Sor%C3%B8s%20tjekliste%20til%20brug%20ved%20anskaffelse%20af%20nye%20systemer%20og%20eller%20programmer%20sep.%202014.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Sor%C3%B8s%20tjekliste%20til%20brug%20ved%20anskaffelse%20af%20nye%20systemer%20og%20eller%20programmer%20sep.%202014.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Sor%C3%B8s%20tjekliste%20til%20brug%20ved%20anskaffelse%20af%20nye%20systemer%20og%20eller%20programmer%20sep.%202014.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Sor%C3%B8s%20tjekliste%20til%20brug%20ved%20anskaffelse%20af%20nye%20systemer%20og%20eller%20programmer%20sep.%202014.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Sor%C3%B8-Ringsted%20-%20R%C3%A5d%20og%20Krav%2C%20IT%20contract%20management%20%28ITCM%29.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Sor%C3%B8-Ringsted%20-%20R%C3%A5d%20og%20Krav%2C%20IT%20contract%20management%20%28ITCM%29.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Sor%C3%B8-Ringsted%20-%20R%C3%A5d%20og%20Krav%2C%20IT%20contract%20management%20%28ITCM%29.pdf
http://www.yammer.com/serviceplatformen/#/home
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Serviceplatform/Hjemmesidematerialer/Serviceplatformens%20ABC%20-%20bilag%201%20-%20Business%20Case%20Skabelon.xlsx
https://www.serviceplatformen.dk/administration/serviceOverview/list
https://www.serviceplatformen.dk/administration/serviceOverview/list
http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
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Ved indkøb, kan kommunen beslutte, hvor de ønsker, at en løsning skal trække data fra. Denne 
beslutning bør være i overensstemmelse med kommunens strategiske overvejelser om datatræk. 
Kommunen bør i samarbejde med leverandøren sikre en optimeret brug af data – er det nødvendigt, 
at løsningen opdaterer f.eks. CPR-data løbende eller er det nok med et dagligt kald efter ændringer? 

I ’Vejledning til kontraktforhold vedrørende brug af Serviceplatformen’ kan kommunen finde 
forslag til hvordan Serviceplatformen kan indgå i kommende udbud. I vejledningen er der bl.a. 
eksempler på formuleringer af krav om brug af Serviceplatformen.  

2.  Tænk arkitektur ind fra starten og bed om dokumentation 

Hvis der skal købes en ny løsning, bør kommunen beslutte sig for, hvordan løsningen skal spille 
sammen med den eksisterende løsningsportefølje samt fælleskommunale infrastrukturelementer 
(f.eks. Serviceplatformen og Støttesystemerne). Kommunen bør stille krav til leverandører om at 
snitfladespecifikationer og lignende skal fremgå af løsningsbeskrivelsen i kontrakten – det vil gøre 
det lettere at udskifte/genudbyde løsningen. 

I de Kommunale Standardvilkår findes bud på bestemmelser, som kommuner kan inkludere i deres 
kontrakter, bl.a. vedrørende integration til relevante infrastrukturelementer.  

3. Muliggør opsigelse af hver enkelt løsning hos leverandøren 

Der kan være besparelser ved at konsolidere flere kontrakter med samme eller relaterede it-ydelser 
hos samme leverandør. Det bør dog stadig være muligt at opsige eller konkurrenceudsætte hver 
enkelt løsning/service for sig uden at skulle opsige en kontrakt, der dækker flere løsninger. Ligeledes 
bør fakturering ske på en måde, hvor kommunen kan bevare overblik over, hvad de betaler for den 
enkelte løsning/ ydelse.  

4. Stil krav til gennemsigtighed om omkostninger 

For at kunne sammenligne priser på tværs af leverandører og kunne afkode, hvad der betales til 
f.eks. udvikling eller licens, er det vigtigt at kommunen stiller krav om gennemsigtighed i 
beregningen af priser og ved fakturering. Vær særlig opmærksom på, at betalingen for 
vedligeholdelse ikke er for højt sat. I Serviceplatformens Yammer-netværk kan kommuner udveksle 
erfaringer om leverandørernes priser for vedligeholdelse. 
 
Kommunen bør også få klarlagt, hvornår der skal betales for udvikling, og hvornår der skal betales for 
drift – hvis en løsning ikke er gået i drift endnu, skal der så betales for drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger? Hvis en anden kommune allerede anvender en lignende service på 
Serviceplatformen hos samme leverandør, er det så nødvendigt at betale for 
udviklingsomkostninger? 

Commit 

1.  Fastlæg ansvar for kontrakt og godkendelse 

Når der er indgået aftale med en leverandør, er det vigtigt, at ansvaret for at følge op på hvorvidt der 
leveres og faktureres i overensstemmelse med aftalegrundlaget bliver entydigt lagt fast. I forhold til 
datatræk fra Serviceplatformen, bør kommunen kun godkende serviceaftaler fra leverandøren som 
stemmer overens med de aftaler, der er indgået om hvilke services/data løsningen henter fra 
Serviceplatformen. 

https://share-komm.kombit.dk/P013/Delte%20dokumenter/Vejledning%20til%20kontraktforhold%20vedr%F8rende%20brug%20af%20Serviceplatformen_vers2.0.pdf
http://www.kombit.dk/indhold/kommunale-standardvilk%C3%A5r-ksv


4 

Kommunen kan følge med i dataforbrug og se deres aftaler på serviceplatformen.dk.  

https://www.serviceplatformen.dk/administration/serviceOverview/list

