30. april 2013
MJO

Referat fra informationsmøde om Udfasning af den 25. april 2013
Mødet fandt sted torsdag d. 25. april 2013 kl. 13.00-15.00 hos IDA på Kalvebods Brygge 3133, 1780 København V.
Velkommen og præsentation af dagens forløb
v./Leverandørchef Jesper Bo Seidler
Kravspecifikationerne af udfasningsopgaven for alle tre systemer (KMD Aktiv, KMD Sag samt
KMD Sygedagpenge) ligger tilgængelige på www.kombit.dk. Præsentationen samt et kortfattet
referat vil også blive lagt op. Skulle der efterfølgende opstå spørgsmål bedes disse formidles
direkte til Jesper Bo Seidler pr mail. JSI@kombit.dk
I løbet af præsentationen var der følgende spørgsmål / svar. Bemærk at svarene er afgivet med
forbehold.
Generelt:
Spørgsmål 1: Hvor er datavask og kvalitetssikring placeret?
Svar: KMD har umiddelbart ansvaret for at udtrække data herunder korrigere fejl i udtrukne data,
så der er i overensstemmelse med den aftalte databeskrivelse. Datavask og kvalitetssikring her
ud over er Ikke endeligt afklaret, men der forventes en mulighed for at kunne trække på KMD til
denne opgave.
Spørgsmål 2: Er der frozzenzone på data” i transitionsperioden?
Svar: Svaret er nej – der kan ikke sættes en stopper for lovændringer / lovvedligehold, men der
arbejdes på en effektiv ændringshåndtering.
Aktiv
Spørgsmål 3: Trækker udfasning på Doc2Archive, Sag – EDH og KMD Aktiv?
Svar: Det er ikke tiltænkt at de pågældende systemer skal benyttes i forbindelse med ny løsning
der udfaser KMD Aktiv, bortset fra at KMD Sag anvendes i det omfang det ikke allerede er
udfaset. Integrationer til enkelte KMD systemer kan stadig komme på tale – Disse vil være åbnet
for ekstern adgang, og beskrevet detaljeret i forbindelse med udbud.
Spørgsmål 4: Er der integrationer ind i KMD verdenen, og er der også er eksterne?
Svar: Ja, der er både integrationer til KMD men også til eksterne. Vi har oplysninger om alle
integrationer helt nede på felt niveau. Disse offentliggøres i udbudsmaterialet.
Spørgsmål 5: Kan eksternaliseringer gøre det svært at konkurrenceudsætte?
Svar: Nej, KOMBIT har bedt om at få integrationerne åbnet for ekstern adgang via TSA aftalen,
og det muliggør at andre leverandører kan benytte dem på lige fod med KMD
Spørgsmål 6: Spørgsmål omkring historiske data og hvor gamle data der gemmes
Svar: Alt i systemet gøres tilgængeligt, nogle kommuner har 3 år og andre 5 eller helt op til 20 år.
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Spørgsmål 7: I hvilken grad er interface beskrevet?
Svar: Alle integrationer beskrives med alle de detaljer der er nødvendige for at kunne designe og
udvikle grænsefladen, og dermed også kunne foretage en præcis prissætning af opgavens
omfang i forbindelse med tilbuddet.
Sygedagpenge

Spørgsmål 8: Hvad forstås ved restkonvertering i forbindelse med paralleldrift
Svar: Når paralleldriften har kørt i den fastsatte periode, vil der stadig være en del åbne sager
tilbage i det nuværende dagpengesystem. Disse skal overflyttes til den nye løsning, for at der
ikke længere er behov for det gamle system.
Spørgsmål 9: Hvad menes der med ”Blop”?
Svar: Blop skal ses som ”pilotdrift”. Her bliver en begrænset gruppe af kommuner flyttet først.
Pilotdriften er reelt drift, dvs. denne gruppe af kommuner kan umiddelbart ikke vende tilbage til
KMD SDP. Efter endt blop/pilotdrift gennemføres en samtidig overgang til ny løsning for de
resterende kommuner, dvs. hovedparten af kommunerne.
Spørgsmål 10: Hvad er nettoliste på integrationer?
Svar: De integrationer, der samlet er på den KMD løsning der udfases, kaldes bruttolisten. De
integrationer der enten kommunikerer med eksterne systemer i dag, eller som fremover vil
kommunikere med eksterne systemer vil ikke skulle understøttes af KMD efter udfasningen. De
er derfor ikke en del af KMDs udfasningsleverance. De resterende integrationer ifht. KMD’s
øvrige løsninger skal KMD åbne for ekstern adgang, så de kan benyttes af den nye løsning.
Disse integrationer kaldes for nettolisten.
Spørgsmål 11: Der spørges indtil om ”en paralleldrift 2 år betydning for datagrundlaget?
Svar: Det er erfaringen, at datagrundlagets struktur ikke ændres i større omfang ifm.
lovændringer. Der er typisk tale om nye regeltyper og sagstyper i eksisterende datastruktur.
KMD Sag
Spørgsmål 12: Hvorfor er der etableret paralleldrift ved udfasning af KMD Sag?
Svar: Problemet/udfordringen er at samtlige sagsbehandlere i alle kommuner (inklusive UDK)
anvender KMD-sag. Der er derfor behov for fælles datagrundlag i begge systemer i den periode
transitionen foregår. Dette sikres ved at alle ændringer replikeres begge veje mellem KMD sag
og de nye løsninger.
Spørgsmål 13: Hvordan sikres at kommunerne ikke er afhængige af KMD Sag?
Svar: KMDs fagsystemer er afhængige af KMD Sag til sagsarbejdet. Til at understøtte dette
arbejde under paralleldriften og efter udfasningen, udvikles en særlig løsning (Kaldet SAPA
Interrim). Denne løsning vil kommunerne anvende indtil det sidste fagsystem er udfaset.
Spørgsmål 14: Hvordan vil Kombit sikre at der er lige vilkår for at byde på de nye løsninger?
Svar: Kombit sikrer i forbindelse med udfasningsassistancen fra KMD at vi får tilstrækkelige
oplysninger omkring datamodeller og integrationer, så tilbudsgiveren af den nye løsning har
samme relevant information til rådighed som KMD. Herudover er alle nye systemer defineret ud
fra kommunernes behov, og er derfor ikke nødvendigvis de samme specifikationer som de
nuværende KMD systemer har.
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