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1 KOMMISSORIUM FOR  KSD FAGGRUPPE 
 

KOMBIT har på vegne af landets 98 kommuner indkøbt it-løsningen Kommunernes 

Sygedagpengesystem (KSD) og varetager videreudviklingen af løsningen samt leverandørstyringen af 

KMD, der er leverandør til KSD. 

1.1 Faggruppens opgave 
KSD Faggruppen sikrer kommunal involvering i videreudviklingen af Kommunernes 

Sygedagpengesystem med fokus på kommunernes, virksomhedernes og borgernes behov. 

Faggruppen har ansvar for følgende aktiviteter og områder: 

 Bistå KOMBIT med faglige rådgivning ifm. behandling og prioritering af ændringsforslag  

 Drøftelser af lovgivning og konkretisering af evt. ændringer til KSD-løsningen afledt heraf 

 Kvalitetssikring af lovudredning 

 Kvalitetssikring af forretningskrav til løsningen 

 

Faggruppens opgaver skal varetages ud fra de rammer, som projektet er underlagt: 

 Lovgivning og myndighedsansvar 

 Fælleskommunale beslutninger og strategier 

 KOMBITs gældende praksis for it-projekter, herunder Projektgrundloven 

 Projektet/KSD-løsningen skal være økonomisk selvbærende 

Faggruppens opgave er således at yde faglig rådgivning/sparring til KOMBIT, kvalitetssikre 

ændringsønsker, foreslå prioriteringer og indstille ændringsønsker til Styregruppen. Faggruppens 

medlemmer kan desuden inddrages ad hoc, enten enkeltvis eller som samlet gruppe, i forbindelse 

med opgaver med fx brugeroplevelse, krav, test og afklaring.  

Ændringsønsker skal prioriteres i overensstemmelse med KSD-løsningens videreudviklingsstrategi, 

videreudviklingsbudget og den strategiske prioritering. 

Faggruppen kan indstille over for Styregruppen, at der nedsættes en eller flere ad hoc 

analysegrupper, der skal understøtte nærmere analyse og kvalitetssikring af ændringsønsker.  

1.2 Faggruppens sammensætning 
Faggruppen har følgende medlemmer: 

 Kommunale forretningsspecialister på sygedagpengeområdet 

 KOMBITs forretningsspecialist/projektleder for projektet/KSD-løsningen 
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Faggruppen kan aftale, at flere deltager i faggruppens møder som observatører, enten ad hoc eller på 

alle møder. 

Faggruppens kommunale forretningsspecialister er indstillet via otte kommunale superbrugernetværk 

etableret ifm. KSD-løsningens lancering, der hver er blevet bedt om at indstille én kandidat. 

Medlemmerne er typisk superbrugere/specialister med stort forretningskendskab og domæneviden 

inden for sygedagpengeområdet.  

Faggruppen er permanent, men medlemmerne kan løbende udskiftes, hvormed der både sikres 

kontinuitet og nye øjne på arbejdet. 

1.3 Møde og rapportering 
Faggruppen indkaldes til møde af KOMBIT normalt hvert kvartal, men i øvrigt efter behov. Møderne 

kan afholdes fysisk eller online (typisk som kombination).  

KOMBIT varetager sekretariatet for Faggruppen og har ansvaret for at styre processerne omkring 

Faggruppen med afsæt i den strategi, Styregruppen har formuleret, herunder for modtagelse og for 

første kvalitetssikring af indmeldte ændringsønsker. 

KOMBIT fører beslutningsreferat af Faggruppens møder, hvori alle aftaler mellem parterne anføres. 

Referaterne, der udsendes hurtigst muligt efter mødets afholdelse, betragtes som godkendt, hvis de 

ikke kommenteres skriftligt senest ti arbejdsdage efter udsendelsen. 

Faggruppens materiale er som udgangspunkt underlagt aktindsigt og kan deles fx med andre 

kommuner. Materialet kan dog være fortroligt, hvis en offentliggørelse vurderes at have negative 

konsekvenser for kommunerne. 

1.4 Varighed 
Kommissoriet træder i kraft ved parternes vedtagelse i Faggruppen. Kommissoriet kan ændres på en 

eller flere af parternes initiativ. Ændringer skal vedtages i Faggruppen. 

Kommissoriet løber indtil afvikling af Faggruppen eller indtil kommissoriet ophæves. Ophævelse skal 

vedtages i Faggruppen. 

1.5 Refusion af udgifter 

Udgifter forbundet med deltagelse i faggruppens arbejde dækkes ikke af KOMBIT. Særskilt fakturering 

ved særlig indsats kan aftales med KOMBIT.  


