Invitation til at deltage i arbejdsgrupper for Støttesystemerne
De fælleskommunale Støttesystemer er gået i udbud, og KOMBIT ønsker en tæt
involvering og indflydelse fra kommunerne, ATP og Udbetaling Danmark i den videre
proces med realisering og implementering af Støttesystemerne. Til formålet etablerer
KOMBIT fire arbejdsgrupper til at bistå KOMBIT.
Formål
Formålet med at etablere arbejdsgrupperne er at sikre, at den forretningsnære
operationelle viden, som kommunerne har, bringes i spil både i forhold til realiseringen
og implementeringen af Støttesystemerne. Derved vil arbejdsgrupperne få en central
rolle i forhold til at sikre, at de potentielle gevinster ved Støttesystemerne realiseres.
Baggrund
Støttesystemerne er nødvendige for at konkurrenceudsætte monopolsystemerne og
skal danne grundlag for de fælleskommunale fagsystemer generelt. På sigt kan
Støttesystemerne anvendes til lokale behov i kommuner og hos Udbetaling Danmark
og ATP.
Støttesystemerne består af otte logiske systemer; Administrationsmodulet,
Beskedfordeler, Klassifikation, Organisation, Sags- og dokumentindeks, Ydelsesindeks
og Adgangsstyring for brugere og systemer.
Læs mere: www.kombit.dk/sts
Organisering af arbejdsgrupperne
KOMBIT ønsker at etablere fire arbejdsgrupper af op til 10 deltagere pr. gruppe med
fokus på ét eller flere Støttesystemer. Mødeaktiviteter i grupperne planlægges, så der
er mulighed for at deltage i flere arbejdsgrupper.
Inddelingen af systemer i de fire grupper er således:





Hændelser - Beskedfordeler
Indekser – Sags-, Dokument- og Ydelsesindeks
Sikkerhed – Administrationsmodul og Adgangsstyring for bruger og systemer
Klassifikation og Organisation

Arbejdsgrupperne vil komme til at referere til den kommunale styregruppe for projektet,
når denne etableres senere i 2014 og forventes at fortsætte indtil Støttesystemerne er
taget i brug i kommunerne.
Arbejdsgruppernes fokus
Arbejdsgruppernes fokus vil i første omgang være at dykke ned i brugsmønstre af
Støttesystemerne og udarbejde konkrete anbefalinger til brug af systemerne samt
kortlægge de opgaver, kommunerne skal løfte for at sikre den bedst mulige nytte af
Støttesystemerne. På sigt er det hensigten, at grupperne får friere rammer for at
definere relevante aktiviteter, som understøtter de overordnede mål om at sikre mest
muligt udbytte af Støttesystemerne – i første omgang med fokus på
monopolbrudssystemerne.
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Mulige emner kunne være:




Udtænkning og gennemførelse af pilotprojekter
Udarbejdelse af konkrete værktøjer til at understøtte kommuners
implementering
Ad hoc og systematisk bistand med tekniske afklaringer i forhold til
leverandøren af Støttesystemerne

Tid og sted
Ressourcemæssigt er der lagt op til 2-3 møder af 4 timers varighed frem til sommer.
Herefter kan møder aftales konkret i den enkelte gruppe – dog forventeligt et fire-timers
møde hver anden måned. Møderne vil som udgangspunkt foregå hos KOMBIT i
Halfdansgade 8, 2300 København S.
Det første møde, der er et kickoff-møde, finder sted d. 30. april 2014. Mødet vil være et
heldagsmøde, og der vil på første halvdel af dagen være en grundig introduktion til
Støttesystemerne og arbejdsgruppernes virke.
Rejseomkostningerne refunderes af KOMBIT. Mere information om, hvordan dette
foregår, gives ved kick-off-mødet.
De profiler vi søger
Til arbejdsgrupperne har vi behov for deltagere, der har et godt indblik i kommunens
systemlandskab og organisering, og har mod på at påvirke i realiseringen af den
fælleskommunale rammearkitekture.
Det kan være, du er it-chef, it- eller forretningsarkitekt eller -medarbejder, med et godt
tværgående kendskab til kommunens it-systemer.Specifikt til arbejdsgruppen på
Støttesystemet Sikkerhed har vi behov for medarbejdere, som har det daglige ansvar
med at implementere sikkerheden i organisationen og som har erfaring med, hvilke
krav de enkelte love stiller til sikkerheden i praksis. Det kan fx være
sikkerhedsansvarlige, sikkerhedschefer og sikkerhedsarkitekter.
Vi håber, du har lyst til at bidrage med din viden og involvering i arbejdet med
Støttesystemerne og herved få indsigt og indflydelse i projektet.
Hvis du har spørgsmål til arbejdsgrupperne, kan du skrive til
stoettesystemerne@kombit.dk
For at tilmelde dig en eller flere arbejdsgrupper klik på linket her.
Vi glæder os til et inspirerende og effektivt samarbejde.
Venlig hilsen
Michel Sassene
Projektleder, Støttesystemerne
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