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NOTAT

Kommunernes hjemmeopgaver i relation til snitflader for KMD Sag og SAPA/STS
Kommunerne har en række opgaver omkring etablering af de rette snitflader til
støttesystemerne, med henblik på at kunne vise data i bl.a. SAPA-løsningen.
Opgaverne relaterer sig til aktiviteterne ”Kontraktoverblik” og ”Snitfladeoverblik” i ”Ud af
KMD Sag”-procesdiagrammet.
Kommunerne skal give input til, hvilke sagsbærende it-løsninger man ønsker at udstille
data fra i SAPA. Herudover har kommunerne i forlængelse heraf også opgaver med
selv at tilvejebringe kontrakterne for disse snitflader og for at sikre sig, at de funktionelle
afhængigheder mellem KMDs konkurrenceudsatte løsninger og KMD Sag Basis er på
plads.
Disse to opgaver, der hver er opdelt i to delopgaver, er uddybet nedenfor.
OPGAVE 1: KVALITETSTJEK HVILKE SAGSBÆRENDE LØSNINGER, DER SKAL
UDSTILLE DATA I SAPA:
Kommunerne kan tage udgangspunkt i to dokumentpakker: Dels en as-isdokumentpakke, der med udgangspunkt i lister fra KMD, beskriver de snitflader, der i
dag findes til KMD Sag. Dels en to-be-dokumentpakke (som blot består af et enkelt
dokument), der beskriver KOMBITs udkast til hvilke sagsbærende it-løsninger, der skal
udstille data i SAPA.
Kommunerne skal hver for sig kvalitetssikre disse to dokumentpakker og sende deres
input til hhv. KMD fsva. as-is-listerne (delopgave 1.1) og KOMBIT fsva. to-be-listerne
(delopgave 1.2).
Delopgave 1.1: Om as-is-listerne fra KMD
KMD har udarbejdet kommunespecifikke lister over hver enkelt
kommunes snitflader mellem KMD Sag og øvrige systemer i kommunen
samt aftalerne omkring disse. Alle kommuner har fået udleveret disse
lister. Det er hver enkelt kommunes ansvar at gennemgå disse lister
med henblik på at finde eventuelle fejl samt at indrapportere fejl til KMD.
Nedenfor kan man finde links til en række dokumenter, der kan være
med til at øge forståelsen af KMD’s kommunespecifikke oversigter:
KMD Sag – Integrationsoversigt: KMD-dokument, der giver en oversigt
over alle de forskellige integrationstyper til KMD Sag, dvs. hvilke
systemer, der har hvilke snitfladetyper til KMD Sag.
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KMD Sag – Grænsefladedokumentation: KMDs læsevejledning til excelarket ”Integrationsoversigt”. Dokumentet forklarer alle snitfladerne i
Integrationsoversigten, fx ”Hent ejerskab”.
KMD Sag As-Is Integrationsanalyse: KOMBIT-dokument, der giver en
pædagogisk gennemgang af de to ovenstående dokumenter, altså en
slags læsevejledning med indhold.
Vedr. oversigt med kommunens snitflader til/fra KMD Sag (som oplyst af
KMD): KOMBIT-dokument (dateret 9. april), der i lyset af oplysningerne
givet på Kommunedagene (7.-9. april) giver en kort forklaring til
snitfladeoversigterne fra KMD. Her kan man finde en samlet liste over de
33 sagsbærende løsninger, der p.t. udstiller sagsdata i KMD Sag.

Delopgave 1.2: Om to-be-listerne fra KOMBIT
KOMBIT har udarbejdet en to-be-liste med forventede behov for
snitflader mellem SAPA og øvrige systemer i kommunerne. På
nuværende tidspunkt mener vi, at den er 80% fyldestgørende, og vi har
behov for, at kommunerne kvalitetssikrer listen:
SAPA Snitflade-liste: KOMBIT-dokument, der viser hvilke leverandører
og sagsbærende systemer, som vi forventer, at der er et ønske i
kommunerne om, at SAPA skal have snitflader til.
Det er kommunernes opgave at kvalitetssikre dette to-be-dokument i
forhold til, om KOMBIT har inkluderet alle de leverandører og
sagsbærende systemer, som kommunerne ønsker, skal udstille data i
SAPA via en snitflade til støttesystemerne, eller om der er mangler eller
yderligere ønsker. KOMBIT bruger to-be-listen som udgangspunkt for en
dialog med leverandørerne om deres villighed og parathed til at
imødekomme kommunernes behov for, at de bidrager til
monopolbruddet ved at udstille data i støttesystemerne, samt
efterfølgende forhandling af vilkår og priser. Se også delopgave 2.2
nedenfor.
Deadline for kommunernes tilbagemelding er mandag den 2. juni 2014
til Line Abildgård LID@kombit.dk.

OPGAVE 2: TILVEJEBRING KONTRAKTER VEDR. SNITFLADER:
Denne opgave består af to delopgaver. Den første opgave vedrører eksisterende
tekniske afhængigheder mellem nogle af KMDs konkurrenceudsatte systemer og KMD
Sag. Den anden opgave vedrører nye snitflader til de fælleskommunale støttesystemer.
Delopgave 2.1: Eksisterende tekniske afhængigheder mellem nogle
af KMDs konkurrenceudsatte systemer og KMD Sag.
En håndfuld af KMDs konkurrenceudsatte fagsystemer har en række
tekniske afhængigheder til KMD Sag. Disse er beskrevet i: SAPA-notatet
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”Vedr. oversigt med kommunens snitflader til/fra KMD Sag (som oplyst af
KMD)”
Hver enkelt kommune skal sikre sig, at KMD fortsat stiller en række
funktionaliteter og snitflader til rådighed for de nævnte
konkurrenceudsatte KMD-systemer, efter at kommunen har opsagt
kontrakten på KMD Sag. Der er endnu ikke fastsat en egentlig deadline
for opgaven, men den skal være gennemført i god tid før kommunens
opsigelse af den eksisterende kontrakt på KMD Sag. KOMBIT foreslår,
at denne opgave gennemføres i 2015. Opgaven uddybes i notatet, og
KOMBIT vil på et passende tidspunkt igangsætte opfølgning på
kommunernes gennemførelse af opgaven.
Delopgave 2.2: Nye snitflader til de fælleskommunale
støttesystemer.
I SAPA-notatet ”Vedr. oversigt med kommunens snitflader til/fra KMD
Sag (som oplyst af KMD)” uddybes den information om forhandling og
finansiering af snitflader, som blev givet på KOMBITs netop gennemførte
kommunedage.
KOMBIT forventer at forhandle vilkår og priser for snitfladeaftaler med
leverandører af sagsbærende løsninger, der skal udstille data i SAPA.
Nogle kommuner har dog givet udtryk for, at de selv ønsker at forhandle
vilkår og priser. For hver enkelt sagsbærende it-løsning skal hver
kommune derfor danne sig en holdning til, om man selv ønsker at
forhandle snitfladeaftalerne, eller om man ønsker at anvende KOMBITs
forhandlingsresultat.
Kommunerne skal gennemgå as-is-listen i notatet med henblik på at
fastslå, hvornår kontrakten for hver løsning udløber, og hernæst om der
skal indkøbes på ny via SKI eller lokalt udbud, samt om kommunen
foretrækker selv at varetage forhandlingen med leverandøren eller lade
KOMBIT gøre det. KOMBIT bruger svarene fra kommunerne som input
til dialog med leverandørerne.
Deadline for kommunerens tilbagemelding er 2. juni. KOMBIT sender i
løbet af maj en online-survey, hvori oplysningerne kan indberettes, ud til
kommunernes SAPA-kontaktpersoner.
Spørgsmål til opgaverne relateret til kontraktoverblik og snitfladeoverblik kan rettes til
projektleder Kenneth Møller Johansen KMJ@kombit.dk.
Forventet start: April 2014; Forventet slut: Juni 2014
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