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1. Den nye valgløsning 

Den nye valgløsning er en del af transitionsaftalen for monopolsystemer, som 
der er indgået aftale om mellem KMD og KOMBIT.  
KOMBIT har på vegne af KL og kommunerne fået til opgave at indkøbe den 
nye valgløsning. 
  
Den nye valgløsning skal understøtte følgende fem valgarter: 
 
Folketingsvalg 
Regionsrådsvalg 
Kommunalbestyrelsesvalg 
Europa-Parlamentsvalg 
Folkeafstemninger 
 
Løsningen skal inkludere udskrivning af valgkort og digitale valglister samt valg-
opgørelse. Løsningen indeholder også option om valgkort til digitalpost samt 
selvbetjent kandidatanmeldelse. Læs mere om den nye valgløsning her. 
 
 
 

2. Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale 

Kommunernes input er en afgørende forudsætning for projektets udbudsmateri-
ale og er tilvejebragt gennem den løbende dialog med projektets styregruppe 
og arbejdsgruppe. Dertil har en del af materialet været i høring hos et afgræn-
set antal kommuner. 
 
Nu gives alle kommuner mulighed for at gennemlæse og forholde sig til en 
række bilag, herunder relevante dele af kravspecifikationen. Reviewprocessen 
er essentiel for den nye valgløsnings succes.  
 
Vi håber, at alle kommuner på trods af omfangsrigt udbudsmateriale vil bidrage 
med kommentarer, da det har stor betydning for, om løsningen lever op til kom-
munernes ønsker og behov.  
Denne læsevejledning indeholder forslag til, hvordan man kan gribe reviewpro-
cessen an. 
 

2.1 Reviewprocessens forløb samt tilbagemelding  

KOMBIT opfordrer hver kommune til at udpege en person, der vil være den re-
viewansvarlige for pågældende kommune.  
Den reviewansvarlige skal sikre, at reviewmaterialet fordeles til de relevante 
personer - se KOMBITs anbefaling under pkt. 4.1. Den reviewansvarlige skal 

http://www.kombit.dk/valg?render=overlay
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også sikre, at alle kommentarer fra kommunen samles i én fælles tilbagemel-
ding til KOMBIT. Der er udarbejdet et særskilt excel-ark til hvert bilag til opsam-
ling af reviewkommentarer. Excel-arkene findes sammen med materialet.  
 
 

2.2 Tidsplan og ramme  

Høringsperioden starter tirsdag den 18. april, hvor materialet gøres tilgængeligt 
på KOMBITs hjemmeside. 
 
Deadline for at sende reviewkommentarer retur til KOMBIT er fredag den 5. maj 
kl. 12.00. Svarene sendes til valg@kombit.dk. 
 
Efter reviewprocessen sender KOMBIT en kort og overordnet opsummering på 
de kommentarer, vi har modtaget. 
 
Har du praktiske spørgsmål, der vedrører selve reviewprocessen, kan du sende 
dem til valg@kombit.dk. Du bedes angive ”Review” i emnefeltet.  
 
 

3. Den videre proces  

De bilag, der udgør kravspecifikationen, og som indgår i kommunernes review, 
er ca. 80 % færdige, og giver derfor kommunerne et godt grundlag for et re-
view.  
Når reviewperioden slutter fredag den 5. maj, vurderes alle kommentarer, og 
derefter gennemarbejder KOMBIT materialet. KOMBIT vil som udgangspunkt 
opdele kommunernes reviewkommentarer i følgende kategorier: 
  

• Kommentarer, der medfører tilretning i materialet  
• Kommentarer, der kræver uddybende dialog  
• Kommentarer, der bidrager til ønsker, som kan være aktuelle i senere 

versioner  
• Kommentarer, der ikke bliver indarbejdet, fordi de ikke teknisk kan reali-

seres eller ikke vurderes at bidrage til at opfylde projektets målsætnin-
ger.  

 
Styregruppen godkender det endelige materiale, som herefter er klar til udbud. 
Kommunerne vil ikke modtage skriftlige svar på de enkelte reviewkommentarer, 
som er fremsendt til projektet. 
 
 

mailto:valg@kombit.dk
mailto:valg@kombit.dk
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4. Hvad kan kommunen afgive reviewsvar på?  

Vi vil bede jer kommentere på:  
 

• Manglende indhold i krav og use cases, introducerende beskrivelser, 
regler, lovgivning med videre 

• Uforståeligt indhold  
• Indhold der er i modstrid med kommunal praksis  
• Indhold der virker usammenhængende eller selvmodsigende 
• Bilag 12 Uddannelse og Bilag 13 Implementering og udrulning: Er der 

overflødige krav eller mangler der krav? Stiller KOMBIT de rette uddan-
nelseskrav til leverandøren i forhold til at sikre kommunerne en god ud-
dannelse i den nye løsning? Stiller KOMBIT de rette krav til brugervej-
ledninger, så kommunen er i stand til selv at holde kompetencer ved 
lige?  

• Test under udrulning, bilag 6 og 13: Oplever kommunen, at beskrivelsen 
af testforløbet for den nye valgløsning understøtter en sikker overta-
gelse af den nye løsning, inden den skal anvendes til et ”ægte” valg før-
ste gang? 

 
 
Det er ikke nødvendigt at kommentere på: 
 

• Korrektur, fejl i sætninger, layout mv.  
• Manglende eller forkerte referencer  
• Form på krav (formen følger KOMBITs standard)  
• Strukturelle mangler (fx uhensigtsmæssig afsnitsstruktur)  

 

4.1 Forslag til reviewpersoner i kommunerne  

Det materiale, som kommunerne skal forholde sig til, omhandler alle aspekter 
af løsningen, hvilket betyder, at materialet bør blive gennemlæst af personer 
med forskellig baggrund, faglig viden og interesser.  
Nedenfor finder du et forslag til, hvem den reviewansvarlige kan inddrage i re-
viewprocessen. 
  
Relevante personer, der læser review i kommunerne, kan være:  
 
Kommende brugere: Disse kan eksempelvis være den valgansvarlige og/eller 
en superbruger – det vil sige en person, der har erfaring med den eksisterende 
valgløsning, og som har prøvet den i praksis. Såfremt kommunen har en pro-
jektleder for den nye valgløsning, anbefales det, at denne også læser review i 
forhold til implementering, bilag 13. 
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Det bør være personer med god faglig indsigt i kommunens brug af den nuvæ-
rende valgløsning, både når det gælder valgforberedelse, -afvikling og -opgø-
relse samt behovene relateret hertil. 
 
It-ansvarlig og driftsansvarlig: Disse kan eksempelvis være systemejere, it-ge-
neralister, testsagkyndige og it-arkitekter, der arbejder med implementering og 
drift af it-systemer i kommunen.  
 
Personer, der gennemlæser materialet, bør have god faglig indsigt i, hvordan 
kommunen arbejder med it-løsninger på valgområdet og de udfordringer, der er 
i dette arbejde.  
 

5. Oversigt over materiale til kommunereview  

Til brug for planlægningen af arbejdet er her en oversigt over det materiale, der 
ønskes kommentarer til, og hvad man med fordel kan have særligt fokus på.  
 
Det udsendte materiale bør læses af medarbejdere med forskellige kompeten-
ceområder. Nedenfor findes et forslag til, hvem der kan læse de forskellige bi-
lag.  
 
 

Materiale Forslag til hvem der bør læse review 
Bilag 0: Definitioner Bruges som hjælp til primært de perso-

ner, der læser bilag 2.1. 
Bilag 1: Tidsplan Valgansvarlig, it-ansvarlig, driftsansvar-

lig 
Bilag 2.1: Kravspecifikationen herunder: 

- Funktionelle krav 
- Ikke-funktionelle krav 
- Krav til optioner 

Bilag 2.1.D: Forretningsprocesser 
Bilag 2.1.G: Rapporter 

 
Valgansvarlig, superbruger 
It- og driftsansvarlig 
Valgansvarlig, superbruger 
Valgansvarlig, superbruger 
Valgansvarlig, superbruger 

Bilag 4: Dokumentation (uddrag til kom-
munehøring) 

Superbruger, it-ansvarlig, valgansvarlig 

Bilag 6: Test og prøver 
Bilag 6.2: Overordnet drejebog 
Bilag 6.5: Prøvevalg og Skyggevalg 

Superbruger, it-ansvarlig, valgansvarlig 

Bilag 12: Uddannelse Valgansvarlig eller superbruger der skal 
oplæres i nyt system og som selv kan 
lære fra sig 

Bilag 13: Implementering og udrulning 
Bilag 13.A: Implementeringsstrategi og 
udrulningsstrategi 

Valgansvarlig eller superbruger samt 
projektleder og evt. en it-ansvarlig 
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6. Spørgsmål 

Har I spørgsmål til materialet, er I velkomne til at kontakte projekt VALGs pro-
jektkoordinator Christina Baere på mail valg@kombit.dk. 

mailto:valg@kombit.dk
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