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Hvad er der sket?

• KMD solgt
• Bryde monopolet
• Sætte en ny retning for det kommunale 

digitale landskab
• KOMBIT etableret 
• Og Rammearkitekturen



Leverandørstyret
Ensrettet

”Take it or leave it”
Lille indflydelse
Uforpligtende
Ikke genbrug 

Rettigheder hos 
leverandør

Kundetilpasset
Justeret

Medindflydelse

Uforpligtende

Rettigheder hos 
leverandør

Kundestyret
Tilpasset

Stor indflydelse

Ansvar
Genbrug – data og 

funktionalitet
Mulighed for 
genudbud

Kompetencer

TimeShare



Hvad vil vi opnå?

• Mere sammenhængende it – bedre it
– Forretningsunderstøttende

• Mere genbrug – både komponenter og data
– Bedre mulighed for at skifte komponenter

• Mere konkurrence og mere innovation
– Flere leverandører

• Større agilitet
• Mere for pengene!
• Og sikkert og stabilt.



Hvordan gør vi så?
• Vi stiller fælles/ens krav

– Rammearkitektur & åbenhed
– Serviceplatform og Støttesystemer

• Fællesskaber
– KOMBIT, kommunefællesskaber, foreninger, 

”udbudsklubber”, …



Kilde: Kit-magasinet 
nov 16



Eksempler på krav

Alle kommuner er på
> 40 leverandører er på

Flere/mange på vej



Retningen…

• Løsere kobling
”…og vi vil have friheden til at kunne invitere 
innovative løsninger fra andre leverandører 
til at fungere sammen med vores løsning.”
Mette Harbo, digitaliseringschef i Københavns Kommune, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen om nyt EOJ-system.

• Åbenhed og standarder

• Ejerskab – fx Open Source.



Fordele for leverandører

• I højere grad samme krav fra kommunerne 
– forenkling af tilbudsarbejde

• Anvendelse af fælles/ens/standardiseret 
infrastruktur og komponenter

• Kortere time-to-market pga. nemmere 
adgang til data og fællesfunktionalitet

• Mindre løsninger og 
mere innovation.
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