27. juni 2018

NOTAT

SAPAs udrulningsplan
Udrulningsplanen viser, hvornår landets kommuner forventes at skulle sætte SAPA i
drift. Udrulningsplanen består af følgende elementer:
- SAPA udrulningsplan (i skema): Her kan en kommune se, hvilken bølge
kommunen er placeret i og hvilke andre kommuner, der er med i bølgen.
- SAPA udrulningsplan (i tidsplan): Her kan en kommune se, hvornår
kommunerne i en bølge forventes at idriftsætte SAPA. Selve
idriftsættelsesdatoen får kommunen når den varsles senest seks måneder
inden idriftsættelse.
- SAPA udrulningsforløb: Her kan en kommune se de vigtigste faser og
milepæle i en udrulning af SAPA.
SAPAs udrulningsplan og øvrige relevante materialer findes på
https://www.kombit.dk/indhold/sapas-udrulningsplan. Planen er opdateret i forhold til
den plan, der blev publiceret af KOMBIT den 10. marts 2016. Der er en del forhold, der
har ændret sig siden 2016, og det har derfor været nødvendigt med en ny plan og ikke
blot en forskydning af den gamle. Den nye plan bygger på en række kriterier, herunder:
- Der er så vidt muligt taget hensyn til ønsker fra kommunerne (på baggrund af
kommuneundersøgelse fra maj 2018) samt ønsker fra de fælleskommunale
samarbejder.
- Af hensyn til KOMBITs tværgående implementerings- og
uddannelsesaktiviteter, er hver bølge opdelt i en vest- og en østdel.
- KOMBIT forventer, at SAPA kan idriftsættes i hele landet i 2018-2019. De
oprindelige otte ordinære bølger er derfor reduceret til seks.
SAPA udrulningsplan viser kommunens udrulning af SAPA, dvs. den tekniske
idriftsættelse og kommunens go-live, der er de første slutbrugeres ibrugtagning af
SAPA. Planen viser ikke hvor lang tid en kommune vælger at bruge på at udrulle SAPA
til alle kommunens slutbrugere eller hvornår kommunen forventer at kunne komme ud
af KMD Sag.
SAPA udrulningsplan vil blive genbesøgt i forbindelse med at SAPA kommer på
Støttesystemerne (indekserne, klassifikation og organisation) i efteråret 2018. Hvis der
sker ændringer eller forskydninger i planen, vil kommunerne blive orienteret om dette.
Udrulningsplanen er præsenteret for og drøftet med SAPA’s kommunestyregruppe og
kommuneprojektgruppen.
Eventuelle spørgsmål og kommentarer kan sendes til sapa@kombit.dk, ligesom man
kan finde information om udrulningsplanen på denne side.
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