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NOTAT 

 
Integrationsvilkår 

Monopolbrud og kontraktforhold - Integrationsvilkår og snitflader - 
efteråret 2014 (opdateret sommer 2017) 

Version Ændringer Dato 

1.0 Udgivet på kombit.dk. 13.11.2014 

2.0 Opdatering af link til Serviceplatformens 

udbudsvejledning version 2.0. Opdatering af 

tidsangivelse for hvornår Støttesystemerne åbner op 

for andre løsninger. Mindre sproglige ændringer. 

13.06.2016 

2.1 Mindre sproglig rettelse.  23.08.2017 

 

Monopolbruddet 

De kommunale medarbejdere, der arbejder med it-kontrakter, har en række opgaver i 

forbindelse med monopolbruddet.   

 

Det foreliggende notat handler om de opgaver, der hænger sammen med 

integrationsvilkår og snitflader. 

 

Integrationsvilkår 

I Kommunernes drejebog for monopolbruddet har KOMBIT rådgivet kommunerne om, 

at der som følge af monopolbruddet skal indarbejdes en række krav til leverandørerne 

af nye løsninger i forbindelse med den enkelte kommunes køb af it-løsninger.  

 

Kravene – integrationsvilkårene - skal sikre, at de løsninger, kommunerne køber, kan 

integrere med de nye monopolbrudsløsninger. KOMBIT opdaterer løbende 

integrationsvilkårene, efterhånden som de kan stilles med større og større præcision.  

 

Monopolbruddet omfatter følgende løsninger: 

• Serviceplatformen 

• Støttesystemerne (STS) 

• Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) 

• Kommunernes Ydelsessystem (KY) 

• Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) 

 

Serviceplatformen har udfærdiget en vejledning til kontraktforhold vedrørende brug af 

Serviceplatformen – vejledningen ligger i Serviceplatformens dokumentbibliotek under 

vejledninger til kommuner.  

 

http://www.kombit.dk/drejebogen
http://www.kombit.dk/serviceplatform
http://www.kombit.dk/sts
http://www.kombit.dk/sapa
http://www.kombit.dk/ky
http://www.kombit.dk/ksd
https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20%20Serviceplatformen.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Vejledninger%20%20Serviceplatformen.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P013/SitePages/Startside.aspx
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Støttesystemerne har ligeledes udfærdiget en udbudsvejledning og et sæt 

integrationsvilkår.  

 

SAPAs integrationsvilkår finder du i SAPAs dokumentbibliotek.  

 

KY og KSD stiller ikke selvstændige krav om integrationsvilkår, men forudsætter, at 

kravene for Serviceplatformen og Støttesystemerne er opfyldt. 

 

Det kan også være nødvendigt at ændre i eksisterende kontraktforhold, hvis 

kommunen ønsker, at eksisterende løsninger kan integrere med Støttesystemerne og 

øvrige nye løsninger. Som udgangspunkt, åbner Støttesystemerne dog først op for 

andre løsninger i 2018, så det er kun eksisterende kontrakter, der har udløb efter 2018, 

det kan være nødvendigt at genforhandle i forhold til Støttesystemerne. 

 

 

Integrationsvilkår – opgaver 

 

- Sikre, at der stilles opdaterede integrationsvilkår, når det er relevant i forhold til den 

løsning, der skal købes, jf. udbudsvejledningerne, der er linket til ovenfor 

 

- Skabe overblik over hvilke løsninger på eksisterende kontrakter, der skal kunne 

integrere med de nye løsninger og indlede dialog med leverandørerne 

 

 

Snitflader 

I forbindelse med monopolbruddet har kommunerne også en opgave med at afklare, 

hvordan de løsninger, der skal udfases, igennem snitflader er koblet sammen med 

kommunens øvrige løsninger. 

 

Disse snitflader skal så enten opsiges, hæftes op på andre aftaler end dem, der skal 

opsiges eller rettes imod de nye løsninger. 

 

For at kunne gøre det, er det nødvendigt at kende de aftaler, der ligger til grund for 

kommunens brug af snitfladerne. Det er derfor en kommunal opgave at skabe et 

overblik over kommunens snitfladeaftaler. 

 

KOMBIT udsendte den 14. november 2014 de kommunespecifikke lister over snitflader, 

som KOMBIT har modtaget fra KMD. Disse lister skal tjekkes af kommunerne og det 

skal afklares, hvordan aftaleforholdene er for hver snitflade. 

 

Kan aftalerne for en leverandørs snitflader eventuelt ikke findes, kan kommunen 

forsøge at efterspore betalingen via leverandørens fakturering.  

 

Det kan derudover som udgangspunkt lægges til grund, at KMD’s almindelige 

opsigelsesvarsel på 6 måneder også finder anvendelse for KMD-snitflader, hvis 

aftalegrundlag ikke kan findes. Dette bør bekræftes hos KMD. 

 

Seks konkurrenceudsatte KMD-løsninger kan ikke fungere uden KMD Sag. Det drejer 

sig om: 

 

http://www.kombit.dk/sts/vilkaar
http://www.kombit.dk/sts/vilkaar
https://share-komm.kombit.dk/P011/SitePages/Startside.aspx
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• KMD Boliganvisning 

• KMD Opera 

• KMD Institution 

• KMD Structura Byggesag 

• KMD Structura Miljø 

• OPUS Debitor 

 

En kommune, der anvender disse løsninger, bør sikre sig, at KMD fortsat vil stille 

snitfladerne til rådighed efter en evt. opsigelse af KMD Sag 

 

SAPA har i april 2014 skrevet et notat om kommunernes hjemmeopgaver i relation til 

snitflader for KMD Sag og SAPA/STS. Notatet ’Hjemmeopgaver – SAPA snitflader’ kan 

findes i SAPAs dokumentbibliotek under afsnittet ’Snitflader: Snitfladeoverblik’. I notatet 

og de notater, som notatet linker videre til, kan man bl.a. læse om løsninger, der er købt 

på SKI. 

 

Snitflader – opgaver 

 

- Etablere overblik over snitfladeaftaler 

 

- Få sikkerhed for fortsat brug af de nævnte løsninger efter en opsigelse af KMD Sag 

 

 

 

 

 

 

 

https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Forms/SapaKontakt.aspx

