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1. Spørgsmål til leverandører – anden runde teknisk dialog 

1.1 Overordnede spørgsmål: 

1.1.1 Hvor meget udviklingstid (fra kontraktindgåelse til start på pilotdrift) 
forventer leverandøren at skulle bruge ud fra det offentliggjorte materiale? 

1.1.2 Hvor ser leverandøren størst kompleksitet og/eller usikkerhed i projektet 
og løsningen pba. af det offentliggjorte materiale?  

1.1.3 Hvor vurderer leverandøren, at de største tekniske udfordringer findes i 
forbindelse med udvikling af den nye valgløsning? 

1.1.4 Hvordan ser leverandøren på det beskrevne kompetencemix som er 
anført i bilag 8.2 samt bod – bonus ordning der har til formål at sikre 
kvalificerede medarbejdere på projektet under hele projektets 
udviklingsperiode?  

1.2 Tid og pris: 

1.2.1 Med udgangspunkt i KOMBITs standard driftskontrakt og det 
offentliggjorte materiale for projektet, vurderer leverandøren da den 
estimerede kontraktværdi 115-130 mio. kroner over en 10-årig 
driftsperiode som dækkende? 

1.3 Spørgsmål til funktionelle krav: 

1.3.1 I hvilket omfang vurderer leverandøren, at standardprodukter- og/eller 
platforme kan efterleve den løsning som er skitseret i 
kravspecifikationen? 

1.3.2 Hvilke dele af løsningen forventer leverandøren vil skulle specialudvikles 
og hvilke moduler forventer leverandøren at have allerede udviklet 
funktionalitet til?  

1.3.3 Hvordan vil leverandøren håndtere situationer, hvor der skal afholdes 
flere valg samtidig- eksempelvis EU-parlamentsvalg og folkeafstemning - 
eller valg til kommunalbestyrelse og regionsråd (som altid afvikles 
sammen)?  

1.3.4 Optionen ”Selvbetjent kandidatanmeldelse” giver mulighed for, at en 
kandidat kan anmelde deres kandidatur digitalt. Samtidig opretholdes den 
mulighed, at anmeldelsesmyndigheden registrerer anmeldelsen. Hvilke 
udfordringer ser leverandøren i denne mulighed for både at lade den 
enkelte anmelde digitalt og lade anmeldelsen ske central gennem manuel 
indtastning? 
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1.4 Spørgsmål til ikke-funktionelle krav: 

1.4.1 Hvordan vurderer leverandøren, at samspillet mellem brugervenlighed og 
sikkerhed kan håndteres i løsningen? 

1.4.2 KOMBIT har forsøgt at understøtte fremtiden for browser-markedet ved at 
opliste en netto-liste over ønskede supporterede browser med option om 
at tilkøbe flere efter behov. Giver dette udfordringer for leverandøren? 
Hvis ja, angiv gerne eksempler på en eller flere alternative 
løsningsmodeller. 

1.4.3 KOMBIT ønsker at undersøge mulighederne for at standardisere nogle 
krav til kommunernes it-opsætning, for at sikre, den del af den nye 
valgløsning som afvikles ude på afstemningsstederne, så løsningen kan 
køre decentralt og uden afhængighed til internet. KOMBIT ønsker derfor 
at få leverandørens input til den foreslåede it-opsætning. Hvordan 
vurderer leverandøren opsætningen af modulet Valgafvikling, og 
herunder særligt med fokus på: 

1. krav til PC og andet udstyr (kablet og/eller WiFi) 
2. sikkerhed for data sendt til modulet Valgopgørelse 
3. sikkerhed for personfølsomme data på den lokale løsning 
4. bruger autentificering og autorisation (også ikke kommunalt ansatte).  
5. support 

1.4.4 Hvordan vil leverandøren implementere de forskellige sikkerhedslag i 
løsningen? 

1.4.5 Hvordan har leverandøren teknisk set tænkt sig at implementere den 
påkrævede 3-deling af Valgdistribution i forhold til de forskellige aktører: 

1.   internt (Kommuner, Danmarks Statistik, Statsforvaltningen) 
2.   eksternt aftalebestemt (TV2, Ritzau, DR, m.fl.) 
3.   eksternt åbent (Alle der ikke har en aftale, åben service) 

1.4.6 Hvilke automatiske lograpporter, vurderer leverandøren, er interessante 
for denne løsning? 
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1.5 Spørgsmål til implementering og uddannelse: 

1.5.1 Hvordan vurderer leverandøren roller og opgaver ifm. implementeringen – 
snittet mellem kommune, KOMBIT og Leverandør –  jf. krav beskrevet i 
bilag 12, 13 og 13 A? 

1.5.2 Hvordan vurderer leverandøren mulighederne for at gennemføre 
udrulning af løsningen til kommunerne og gennemføre prøvevalg, 
skyggevalg samt udrulningsplan, jf. krav beskrevet i bilag 13, 13.A., bilag 
6. 

a. Implementeringen i en kommune har en varighed på ca. 1 måned, 
hvoraf tre uger er afsat til Udrulning og en uge til prøvevalgene – 
hvad tænker leverandøren om dette?  

1.5.3 Hvilke overvejelser gør leverandøren sig, at KOMBIT overvejer at stille 
krav om, at leverandøren skal levere kapacitet til uddannelse af 10 
samtidige kommuner, der ønsker tilkøb til uddannelse af brugere, jf. bilag 
12? Kan leverandøren fremføre de evt. udfordringer der følger med et 
sådan krav? 

1.5.4 KOMBIT har specificeret en række krav til leverancer (produkter) ift. 
implementering, herunder udrulning og uddannelse. Vurderer 
leverandøren, at der ift. tidsplan, økonomi og andre evt. overvejelser, er 
specificeret for mange produkter? Og i så fald hvilke? 
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1.6 Spørgsmål til test: 

1.6.1 Vurderer leverandøren, at der er behov for der yderlige tests/prøver af 
løsningen end beskrevet i bilag 6 eller test/prøver der er overflødige? 
Leverandøren bedes begrunde sit svar. 

1.6.2 Hvilken vurdering har leverandøren, at den nuværende beskrivelse i Bilag 
6 er dækkende ift. den løsning som udbydes? Leverandøren bedes 
begrunde sit svar. 

1.6.3 KOMBIT kravstiller at få præsenteret en prototype. Hvilke overvejelser 
gør leverandøren sig ift. hvordan sådan en prototype kan udvikles? 

1.6.4 Hvilket testmanagement system overvejer leverandøren bruge til at 
administrere testen? 

1.7 Spørgsmål til drift af løsningen: 

1.7.1 I måleperiode 1, mens valghandlingen finder sted, påtænker KOMBIT at 
have ekstremt høje krav til oppetid. Hvilke dispositioner vil leverandøren 
foretage sig, for at sikre denne høje oppetid, eksempelvis beredskab? 

1.7.4 KOMBIT påtænker at indføre en måleperiode 3, benævnt ”istid”. Hvilke 
udfordringer ser leverandøren forbundet med en tid, hvor dele af 
systemet skal driftes, mens andre dele ligger i dvale? 

1.7.3 Hvordan vil leverandøren sikre, at hele systemet skal være klargjort og 
skal være i fuld drift, herunder support på niveau 2, kl. 08:00 dagen efter 
et Folketingsvalg er udskrevet? Leverandøren bedes beskrives et 
handlingsforløb. 
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