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INNOVATIONSCHEF INGE SPEIERMANN-VOGNSEN, KOMBIT



Vision og mission for Genudbudsstrategien

KOMBIT beskytter og optimerer kommunernes investering i 

fælleskommunale it-løsninger og sikrer at de til stadighed 

understøtter kommunernes forretningsbehov og den politiske 

dagsorden.

Dette gøres ved at sikre en kosteffektiv og fremtidssikret forretningsservice, 

hvor it-løsningerne er tidssvarende og sammenhængende, og hvor 

kommunerne opnår leverandøruafhængighed i forhold til udvikling og drift i 

et attraktivt marked med sund konkurrence.
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KOMBIT har brudt monopolet, har 21 kørende løsninger og skal nu 
genudbyde disse over de næste 10 år

Udfordringer

• Kommunerne oplever høje skifteomkostninger 

og langsom time-to-market

• Risiko for at løsningerne falder bagud på 

funktionalitet og teknologi 

• Synergier og genbrug på tværs af porteføljen 

kan udnyttes mere 

• Fastholde konkurrence i kontraktperioden



KOMBITs udbud skal bevæge sig væk fra den nuværende indkøbsmodel over i 
nye former for indkøb 

Den centrale pointe i Udbudsstrategien 2022+ er at udnytte potentielle synergier 

på tværs i porteføljen, konsolidere driften og have flere udviklingsleverandører. 

Samtidig skal der gives mulighed for mere sømløse transitioner mellem udbud for 

at undgå store skifteomkostninger for kommunerne. Ét system – Én leverandør

Infrastrukturdrift

Applikationsdrift

Applikationsvedligehold

Udvikling

Videreudvikling

Uddannelse

Implementering

As-Is

1
Én leverandør til 

drift og udvikling

2
Konsolidering af drift samt mulighed 

for flere udviklingsleverandører

A
End-to-end

Transition/nyudv.

B
Transition til 

fælles drift

C
Transformation 

/nyudvikling

Kontraktmodel

Løsningsmodel

Tre nye sourcingmodeller

God til at 

”hjemtage” 

komplekse løsninger

God til værdiskabelse og 

videreudvikling af 

eksisterende løsninger



Vi analyserer scenarier for konsolidering af infrastrukturdrift
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Eksempler på overvejelser hvor vi rigtigt gerne vil have dialog med jer om

Hvad kræver det af 

komponenter,  

værktøjer, processer, 

vejledning, governance

mm. at ”sameksistere”?

Driftsleverandør - full

stack eller ren 

infrastrukturdrift?

Hvad kræver 

scenarierne af 

KOMBIT som 

serviceintegrator?

Hvor ligger ansvar for 

applikationsdrift 

bedst?

Hybridmodel: Nogle 

udbud velegnet til den 

ene model andre til en 

anden model. 



Gevinster, udbudsstrategien understøtter

Hastighed, skal understøtte en hurtig eksekvering af bestillinger (fx etablering af nyt test-miljø i forbindelsen med 

opgraderinger eller videreudvikling). Men også understøtte hurtigere time-to-marked og innovation

Konkurrencedygtige priser. KOMBIT skal realisere konkurrencedygtige priser ved indgåelsen af nye drifts- og 

udviklingskontrakter samt sikre at priserne løbende holder sig konkurrencedygtige ifm. videreudvikling

Fokus på forretningsværdi og fleksibilitet, skal understøtte, at vi kan udskifte leverandører og systemer for 

løbende at kunne imødekomme centrale politiske paradigmer og skiftende forretningsmæssige behov. 

Fokus på forretningen frem for på det enkelte it-system

Standardisering og genbrug som grundlag for effektivisering og styrket forhandlingskraft

Med indsigt i den kommunale forretning fremmer KOMBIT anvendelse af fællesoffentlige og fælleskommunale 

standardydelser, komponenter og processer, bl.a. via fælles indkøb

Lav risiko i transitioner fra afgående leverandør med reduceret efterslæb af opgaver efter overdragelsen. 

Transitioner gennemføres struktureret, effektivt og mere sømløst under hensyntagen til KOMBITs og kommunernes ressourcer 

Driftsstabilitet og sikkerhed opnås ved at vælge de leverandører, der er mest fokuserede på netop denne opgave. De vil fra 

driften stille krav til kvaliteten i test og udviklingsleverancer, og KOMBIT vil få direkte adgang til driftsleverandøren

Et åbent marked, som understøtter både større og mindre leverandører, 

og hvor det er attraktivt for mange forskellige leverandører at byde på KOMBITs udbud

Effektivisering og lavere omkostning. KOMBIT vedligeholder og udvider sin viden og kompetencer til at gennemføre 

udbud, og standardiserer processerne således, at de over tid kan gennemføres hurtigere og billigere
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kommunale 

omkostninger

Øget værdi 

for 

kommunerne



I dag

Alle KOMBITs løsninger har 

leverandørvalgt infrastruktur og 

driftes af ”samme” leverandør 

som har udviklet softwaren

Løsningsarkitekturen fastlægges 

hovedsageligt af leverandøren på 

baggrund af stillede 

grundlæggende krav

Transformation #1

Udvalgte løsninger transformeres 

til ny ”standardiseret” 

infrastruktur ”v1” og rykkes til 

konsolideret drift hos én 

driftsleverandør

Anvendelse af delvist 

”standardiseret” løsnings-

arkitektur påbegyndes

Målbillede (5-10 år)

KOMBIT anvender moden 

”standardiseret” infrastruktur 

”v(x)” hos få driftsleverandører. 

Løsningsspecifik drift er en 

undtagelse

Hovedparten af KOMBITs løsninger 

følger ensartet og delvist 

standardiseret løsnings-arkitektur.

Transformation #2

Flere og mere komplekse 

løsninger transformeres til 

”standardiseret” infrastruktur 

”v2” og driften varetages nu af 

to leverandører

Anvendelse af delvist 

standardiseret løsnings-arkitektur 

udbygges
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konsolideret drift, standardiseret infrastruktur- og løsningsarkitektur
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