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NOTAT 

Resumé fra KY-KSD leverandørmøde 27. februar 2014 
 

KOMBIT afholdt d. 27. februar 2014 Informationsmøde for potentielle tilbudsgivere på 

Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD). 

Mødet bød på oplæg fra leverandørchef Jesper Bo Seidler, chefkonsulent Dorthe 

Andersen samt projektlederne på henholdsvis KY, Mikael Skilbreid, og KSD, Ulrik Røhl.  

Oplæggene bød blandt andet på en tidsplan for KOMBITs udbud, hvor leverandørchef 

Jesper Bo Seidler gennemgik de få ændringer, der har været i tidsplanen siden sidst. 

Samtidig annoncerede han, at KOMBIT kommer med en opdateret tidsplan i den 

nærmeste fremtid. Tidsplanen for KOMBITs udbud på monopolområdet kan findes og 

downloades her. 

 

Dorthe Andersen gennemgik, hvordan KOMBIT evaluerer prækvalifikationer og tilbud i 

forbindelse med udbud. Her blev der lagt vægt på vigtigheden af, at leverandører 

beskriver relevante og vigtige emner præcis dér, hvor de bliver efterspurgt i 

løsningsbeskrivelsen – ellers risikerer tilbudsgiver ikke at opnå point i forbindelse med 

KOMBITs vurdering af tilbuddet. Herudover blev det gjort klart, at tilbudsgiver skal 

beskrive alt det, der ønskes at blive taget i betragtning – står det der ikke, opnås der 

ikke point. Endelig blev der opfordret til, at tilbudsgivere stiller spørgsmål, hvis der 

skulle være tvivl, så KOMBIT undgår at modtage ukonditionsmæssige bud.  

 

Mikael Skilbreid og Ulrik Røhl gennemgik nyheder for henholdsvis KY og KSD. De to 

gennemgange blev præsenteret ud fra samme ramme, da systemerne langt hen ad 

vejen har samme struktur i forhold til udbudsmateriale osv. Der findes dog naturligvis 

forskelle, blandt andet på grund af lovgivningen på områderne. I præsentationen blev 

der blandt andet gennemgået en opsamling på udbyttet af de tekniske dialogmøder i 

efteråret 2013 samt gjort status på udbudsmaterialet for de to projekter. Herunder blev 

det fremlagt, at annonceringen af udbuddet på KY er fastsat til d. 24. marts, mens 

annonceringen af udbuddet på KSD forventes at ske medio april. Leverandørerne blev 

gjort opmærksomhed på, at de i udviklingsfasen skal sikre sig, at løsningen overholder 

lovgivningen, mens at alt lovgivningsmæssigt vedrørende begge projekter kortlægges 

og vedligeholdes af KOMBIT i driftsfasen – leverandørerne skal altså sætte sig grundigt 

ind i både lovgivning og beregningsregler. Endelig blev det nævnt, at der ønskes en 

kort udrulningsperiode på projekterne, og vigtigheden af integrationer i forbindelse med 

begge projekter blev understreget.  

 

Undervejs og efter oplæggene fra KOMBITs side, havde enkelte leverandører mere 

specifikke spørgsmål til udbuddet af KY og KSD.  

I den forbindelse, blev det fastslået, at der kommer til at være en form for fleksibilitet i 

udrulningen af KY til kommunerne. Udrulningen kommer til foregå som en gruppevis, 

kommunal udfasning af de gamle systemer og indfasning af de nye. KOMBIT vil 

komme med de overordnede rammer for udrulningen, men med mulighed for, at 

leverandører kan komme med forslag til processen – dog skal der tages hensyn til 

sammenhængen mellem løsningerne samt kommunernes kapacitet.  

http://www.kombit.dk/indhold/tidsplan-projekter-p%C3%A5-monopolomr%C3%A5det
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Angående tidsplanen for KY og KSD gjorde KOMBIT det klart, at der er taget højde for 

en længere periode til tilbudsgivning grundet sammenfald med sommerferie samt på 

grund af kompleksiteten i projektet.  

 

Til slut blev det fastslået, at KY og KSD er to separate projekter, hvorfor KOMBIT ikke 

modtager samlede bud på projekterne.  

 

Den samlede PowerPoint-præsentation for Informationsmødet kan hentes her. 

 

Yderligere information angående KY og KSD kan fås ved at rette henvendelse til 

leverandørchef Jesper Bo Seidler.  

 

 

 

http://www.kombit.dk/sites/default/files/Pr%C3%A6sentation%20KY-KSD%20informationsm%C3%B8de%20270214.pdf

