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STATUS PÅ DRIFTEN
AF DEN
FÆLLESKOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
v. Servicemanager Keld Jørgensen

Støttesystemer – marts 2020
Driftsområde
KO - applikation
KO - infrastruktur
SDY - applikation
SDY - infrastruktur
BF - applikation
BF - infrastruktur
Adgangsstyring applikation
Adgangsstyring infrastruktur
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• Den brugeroplevede driftsstabilitet har været tilfredsstillende for perioden.
• Både infrastruktur og applikationer har været fuldt tilgængelige.
• (KO) Klassifikation og Organisation er samlet set påvirket af manglende opfyldelse af svartidsmål, dog
uden at det har påvirket tilgængeligheden. I relation til Klassifikation udestår en ændring i måden, som
SAPA kalder Klassifikation på. I forhold til Organisation er svartiderne tæt på at være opfyldt efter, at der
er blevet foretaget en oprydning af data.
• KMD arbejder løbende på en stabilisering af driftssituationen.
• Der har i perioden været gennemført 4 servicevinduer.

Serviceplatformen – marts 2020 – 1 ud af 2
Brugeroplevet driftseffektivitet
Driftsområde
SP produktionsmiljø
m1
SP produktionsmiljø
m2
STS adm
produktionsmiljø m1
STS adm
produktionsmiljø m2
Antal servicekald i
runde tal
FORKLARING:

Produktion
SLA-Mål

apr-19

99,80%

99,71% 100,00% 100,00% 100,00%

maj-19

jun-19

jul-19

98,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
99,80%

99,60% 99,97% 100,00% 100,00%

98,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
79.000.0 73.000.0 89.000.0 111.000.
n.a.
00
00
00
000
RØD: system utilgængelig pga. fejl

aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mar-20
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%
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81.000. 93.000. 91.000. 105.000. 111.000. 136.000. 134.000. 114.000.
000
000
000
000
000
000
000
000

GUL: system tilgængelig, mgl.
funktionalitet

Infrastruktur:
hardware/operativsystem

Applikation: software/program

• Den brugeroplevede driftsstabilitet har ikke været tilfredsstillende for perioden.
• Driften af systemet har været ramt af 1 væsentlig hændelse i løbet af perioden, som har givet udetid og
deraf manglende opfyldelse af SLA (se næste slide).
• Adgang til kildesystemerne har i perioden været ramt af 1 mindre udfald d. 20/3-2020 i relation til
eBoks/fjernprint.
• Antallet af servicekald til Serviceplatformen er på det forventede niveau.
• Der har i perioden været gennemført 1 servicevindue.

Serviceplatformen – marts 2020 – 2 ud af 2
Driften af systemet har været ramt af følgende hændelser:
Nedbrud d. 31. marts (kl. 0.12-8.42) på Serviceplatformen
• Omtalte betød, at det ikke var muligt, at bruge systemet i nævnte tidsrum.
• Årsagen til fejlen skyldtes, at logfilerne på databaseserveren var blevet så store, at de trak
systemet ned. Årsagen til dette skyldtes, at det batchjob, som løbende har til formål at slette
gamle logfiler på databaseserveren, forsøgte at arkivere disse. Årsagen til dette skyldtes en
fejl i det anvendte arkiveringsprogram, som betød, at den ønskede sletning ikke blev
foretaget. Årsagen til dette skyldtes, at der tidligere er blevet lavet en ændring i
arkiveringsprogrammet i forbindelse med opsamling af svartidsdata ...

• Fejlen blev afhjulpet ved at genstarte batch jobbet. Batch jobbet er herefter blevet stoppet,
indtil der er lavet en kodeændring, som løser årsagen til fejlen.
• Her og nu foretages der en manuel overvågning og sletning af logfilerne.

Spørgsmål og kommentarer til driften på
den fælleskommunale infrastruktur

STS og genudbud
Opfølgning på drøftelser om driften af
Støttesystemerne fra programledermøde
marts

v Forvaltningschef Lars Guld Fuglsang

DRIFTSENHED FOR
FÆLLESKOMMUNALE
DATASTANDARDER
V Forretningsudvikler Lone Høltzer

Ny driftsenhed til fælleskommunale datastandarder
• KOMBIT opretter ny driftsenhed i 2. halvår,
der skal vedligeholde og drifte fælles
datastandarder
• I første omgang Fælles Sprog III (FSIII)
• Tilslutningsaftale udsendes via Penneo
med attention til direktør med ansvar for
sundheds- og ældreområdet, kommunens
funktionspostkasse og KOMBITprogramlederen
• Prisen er 0,74 kr. pr. borger pr år
• I 2020 betales kun for 2. halvår

Lidt baggrund
• Udvikling af faglige metoder og
dokumentationsstandarder på sundheds- og
ældreområdet har historisk set været
varetaget i midlertidige projektorganisationer i
KL
• Fælles Sprog III er implementeret i alle
kommuner og i alle Elektroniske
Omsorgsjournalsystemer (EOJ-systemer)
• Den 23. maj 2019 besluttede KL’s bestyrelse,
at der oprettes en driftsenhed i KOMBIT i 2020
• KOMBIT er valgt, da KOMBIT allerede forvalter
kommunerettede systemer og har erfaring med
både leverandør- og kommunedialog
• Nye faglige metoder og standarder udvikles
forsat af KL

Driftsenhedens opgaver (1/2)
• Vedligeholde Fælles sprog III
standarden/klassifikationen, herunder
opdatere kravene i henhold til
lovgivning

• Drive Styregruppe og Referencegruppe
samt koordinere og deltage i relevante
fora med EOJ-leverandørerne
• Modtage og effektuere ændringsønsker
fra kommuner til metode, datastandarden og klassifikationerne.
Herunder sikre releasestyring

Driftsenhedens opgaver (2/2)
• Være bindeled til kommunerne og
leverandørerne af EOJ-systemerne,
heri sikre kommunikation mellem
parterne

• Sikre fejlhåndtering, hvis der opstår
fejl i begreber eller klassifikationen
• Drifte og vedligeholde relevante
klassifikationsservices, herunder
omlægning til STS Klassifikation

Spørgsmål til driftsenheden for fælleskommunale datastandarder

KL’S BUDGETVEJLEDNING
2021 MED FOKUS PÅ KOMBITS
PROJEKTER OG IT-SYSTEMER

Målet med at vi her kigger på
KL’s budgetvejledning for 2021
• For at sikre KOMBIT-overblik på tværs af
budgetvejledningen
• At undgå overraskelser der skyldes, at man
har overset udgifter til KOMBITs projekter
og it-løsninger
• At skabe opmærksomhed på KL’s budgetvejledning
• At give jer mulighed for at stille spørgsmål
og få svar til KOMBITs del af budgetvejledningen for 2021
• At dele erfaringer på tværs i forhold til
brug og håndtering af budgetvejledningen

Budgetvejledningens indhold
• Centrale elementer fra økonomiaftale
/finanslov
• Væsentligste resultater af økonomiske
forhandlinger i forhold til lovændringer,
aftalt kompensation af kommunerne eller
afvigelse og regulering af bloktilskuddet
• Øvrige større sager med væsentlig
betydning for kommunerne fx ny
lovgivning, hvor økonomiske konsekvenser
af lovgivning ikke er forhandlet, politiske
aftaler, der ikke er udmøntet i lovgivning
endnu mm.

Som har betydning for kommunens budget og
økonomi

Budgetvejledningen
prissætter ikke
implementerings- og
forvaltningsopgaver, der
følger med den
fælleskommunale
infrastruktur, projekter
og it-systemer

Budgetvejledningen 2021
indholdsfortegnelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0-1 sektorskrivelse vedr. miljø, byplanlægning,
beredskab mm.
0-2 Sektorskrivelse vedr. byfornyelse og boliger
1-1 sektorskrivelse vedr. forsyningsvirksomhed
2-1 sektorskrivelse vedr. veje, kollektiv trafik og havne
3-1 sektorskrivelse vedr. folkeskolen
3-2 sektorskrivelse vedr. fritid og kultur
4-1 sektorskrivelse vedr. sundhed
5-1 sektorskrivelse vedr. beskæftigelse og integration
5-2 sektorskrivelse vedr. dagtilbud og børn
5-3 sektorskrivelse vedr. udsatte børn og unge
5-4 sektorbeskrivelse vedr. voksenhandicap mv.
5-5 sektorskrivelse vedr. ældre
6-1 sektorskrivelse vedr. administration og IT
6-2 sektorskrivelse vedr. uddannelse, kompetence og
arbejdsmiljø

KOMBIT oversigt (1/5)
Pris pr Beregnings…
grundlag for
prisen

Gælder
knækmodel
>150.000
vægtes 50%

Note

Bygnings- og
Boligregistreret
(BBR v.2.0)

2,20

Pr. bygning over 10m2 og pr.
boligenhed

Note 1: Stigning med 0,4 kr. fra 2021 grundet nye
forventninger til drift

Fælles Biblioteks
System (FBS)

6,87

Pr. borger

-

Note 2: Indeholder kun FBS-løsningen

Buffemodel
(Serviceplatform)

2,79

Pr. borger

-

Prisen er ved en fejl gengivet for 2020. Den vil være højere
for 2021. Buffepris for 2021 meldes ud snarest muligt

Infrastruktur (IS)

25,00

Pr. borger

Ja

Note 3: Ny fakturering af fælles infrastrukturbetaling er ikke
længere en del af SAPA, KY og KSD, men afregnes
selvstændigt

Byg og Miljø 2.0

3,15

Pr. borger

Ja, fra 125K

Note 4: Borgerpris består af 2,31 for byggedel, 0,59 kr. for
miljøudvidelsen og 0,25 kr. for borger-miljødelen.
Sidstnævnte er pt. tilsluttet af 94 kommuner

CPR (CCeU)

0,48

Pr. borger

-

Danmarks
AdresseRegister
(DAR v1.0)

0,41

Pr. adresse

-

Kilde: Budgetvejledning 2021: 6-1 sektorskrivelse vedr. administration og IT

Projekt eller itsystem

KOMBIT oversigt (2/5)
Pris pr
…

Beregningsgrundlag for
prisen

Gælder
knækmodel
>150.000
vægtes 50%

Digitaliseringsklar
Opkrævning og
Systemtilretning
(DOS)

0,43

Pr. borger

-

Digitalisering
Udsatte Børn og
Unge (DUBU
genudbud)

9,30

Pr. borger

-

Køreprøvebooking

1,51

Pr. borger

-

Mit sygefravær

0,36

Pr. borger

-

Social Pension
Interim (SPI)

8,00

Pr. borger

Ja

Praksys

1,90

Pr. borger

-

Note

Prisen er lavere end angivet i budgetvejledningen, hvor den
er angivet til 10,50 kr./borger

Note 5: Projektet er lukket, men kommunerne skal fortsat
betale for Notus indtil nyt projekt Move går i drift

Kilde: Budgetvejledning 2021: 6-1 sektorskrivelse vedr. administration og IT

Projekt eller itsystem

KOMBIT oversigt (3/5)
Pris pr
…

Beregningsgrundlag for
prisen

Gælder
knækmodel
>150.000
vægtes 50%

Note

Ydelesrefusion
(YR)

4,75

Pr. borger

-

Note 6: Idriftsættes d. 1. januar 2020

NemRefusion

2,23

Pr borger

-

Note 7: Kr. 1,66 pr. borger pr. år i 2019 og fra 2020 2,23 pr.
borger pr. år

AULA

77,0

Pr. skolebarn

-

Note 8: Ny løsning fuldt udrullet i 2021. Borgerpris vil dog
variere og modsvare evt. faldende elevtal i den enkelte
kommune. Er genberegnet for 2020.

AULA

41,0

Pr. barn i
daginstitution

-

Borgerblikket

4,70

Pr. borger

Ja

Note 9: Ny løsning går i drift

EESSI

0,75

Pr. borger

-

Note 10: Kommunal tilslutning er ej afsluttet, men undervejs.
Dette er et kvalificeret estimat for enhedsprisen

Pr. borger

-

Note 11: Indekseres efter KL’s pl-skøn, og borgerpris
beregnes ud fra DBC-trappemodel. Prisen er derfor her en
gennemsnitsbetragtning

Fælles
17,86
biblioteksinfrastruk
tur (FBI)
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Projekt eller itsystem

KOMBIT oversigt (4/5)
Pris pr
…

Beregningsgrundlag for
prisen

Gælder
knækmodel
>150.000
vægtes 50%

Note

Fælleskommunalt
Ledelsesinformati
onssystem (FLIS
2.0)

9,92

Pr. boger

-

Note 12: Borgerprisen er 1,24 kr. pr. dataområde. I 2021
tilføjes det 8. dataområde, hvorved borgerprisen stiger til
9,92 kr. pr. borger

Kommunernes
Sygedagpengesy
stem (KSD)

17,31

Pr. boger

Ja

Note 13: KSD starter drift og fakturering 2020, og der
forventes fuldt niveau i 2021

Kommunernes
Ydelsessystem
(KY)

19,83

Pr. boger

Ja

Note 14: KY starter drift og fakturering i 2020 og der
forventes fuldt niveau i 2021.

Sags- og
Partsoverblik
(SAPA)

15,58

Pr. borger

Ja

Note 15: SAPA kører efter aftalt trappemodel op til niveau i
2021. Fra 2. halvår 2020 er afregningen fuldt indfaset med
en pris på 15.58 kr. pr. /borger

Social Pension
Kommune (SPK)

8,50

Pr. borger

Ja

Note 16: 7,5-8,5 kr. pr. borger/år

Pr. borger

-

Note 17: Der er ingen omkostninger for kommunerne
forbundet med løsningen, da den finansieres af staten i 2021

Pr. borger

Ja

Note 18: Ny valgløsning går i drift
Der bliver ingen betaling til Valg i 2021

Socialt Frikort
Valg

5,30
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Projekt eller itsystem

KOMBIT oversigt (5/5)
Projekt eller itsystem

Pris pr …

Nye ikke kendte 20,0
digitaliseringsini
tiativer

Beregningsgrundlag for
prisen

Gælder
knækmodel
>150.000
vægtes 50%

Note

Pr. borger

-

Note 19: KOMBIT’s anbefaling om, hvor meget der bør
afsættes til nye, endnu ikke fastlagte initiativer i KOMBIT i
2021.
Kilde: Budgetvejledning 2021: 6-1 sektorskrivelse vedr. administration og IT

Eksempler på sådanne nye initiativer:
• Arena (Prisen for Arena for udviklingen og det første års drift bliver mellem 2,4 til 4,8 kr. pr. indbygger,
hvorefter prisen de fem efterfølgende år bliver 1,3 til 2,6 kr. pr. indbygger pr. år.)
• Driftsenhed til fælleskommunale datastandarder (0,74 kroner/pr. borger) beskrevet i sektorbeskrivelse, men
fremgår ikke af KOMBIT oversigten

Den samlet betaling for KOMBIT projekter og it-systemer
KOMBIT
projekter og
it-systemer

Pr. borger

Pr. bygning
over 10m2 og
pr. boligenhed

Pr. adresse

Pr. skolebarn

Pr barn i
daginstitution

Samlet / i alt

187,72

2,20

0,41

77.0

41,0
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Spørgsmål og kommentarer til budgetvejledningen

AKTUELLE OG KOMMENDE
KLIK-OPGAVER

Status på KLIK-opgave 04 Tegn abonnement på YR- og KSDsortiment i Basisimplementering af ØiR i KLIK
KLIK-opgave
04 Tegn abonnement på YR- og
KSD-sortiment

Fuldført

Påbegyndt

Ikke
påbegyndt

42

36

20

Slutdato og
kommentar
Den 30. april 2020
Status opgjort den 28/4-2020

• Der er afviklet to webinar med gennemgang af opgaven. Links til optagelser
fremgår af KLIK-opgaven eller kan rekvireres på oeir@kombit.dk
• Vejledningen (bilag 1) er opdateret jf. input på webinaret den 21/4
• Se endvidere video der vejleder i tegning af abonnement
• Opgaven har ændret sig til at være obligatorisk på kritisk vej for YR-projektet

Har din kommune anden leverandør end Digital Identity, OS2Rollekatalog eller
Signaturgruppen, så bed leverandøren kontakte KOMBIT på kdi@kombit.dk, så
vejledning til håndtering/konfigurering af den delegeret jobfunktionsrolle fra KOMBIT
i din kommunes IdP tilføjes i vejledningen (bilag 1)
Bevægelse siden programledermøde april: 7+35, 35+1 og 57-37

YR-projektet er afhængig af
løsning af KLIK-opgave 04
• Lov om seniorpension betyder, at YR finans
sortiment skal opdateres med fire nye
seniorpensionskonti
• Når alle kommuner har løst KLIK-opgave 04
distribuerer KOMBIT/ØiR-projektet, det
opdaterede YR finans sortiment til
kommunens bogføringssystem
• Opdateret sortiment skal indlæses i
bogføringssystemet (proces afhængig af
hvilket bogføringssystem I har)
• Nu vil de nye seniorpensionskonti være
tilgængelige i bogføringssystemet og
kommunen kan opdatere omsætningstabel
• Herefter vil seniorpension fra 1/1-1/6
bliver bogført og fremgå af kørsel i juli
2020

YR-projektet i KOMBIT understøtter mapning
af omsætningstabel med KLIK-opgave med
start i uge 19 og slutdato den 1. juni.
Opgaven er obligatorisk på kritisk vej
Har du brug for introduktion til
Ydelsesrefusion kan du rekvirere link til
optagelse af webinar afviklet den på
ydelsesrefusion@kombit.dk
For yderligere spørgsmål henvises til YRprojektet på Ydelsesrefusion@kombit.dk

Status på basisimplementering af Økonomi i Rammearkitekturen
• KOMBIT ønsker at klæde de personer i kommunen, der skal til eller allerede
varetager opgaver relateret til ØiR
• KOMBIT laver ”pilot-påklædning” af KY-pilotkommunernes ØiR roller 27/5-2020
timet i forhold til KY-pilotkommunernes løsning af ØiR-relaterede KLIK-opgaver i KY
• Snarest muligt herefter vil lignende aktivitet blive udbudt til alle kommuner timet i
forhold til udrulningen af KY
Målet er, at sikre ØiR rollerne overblik og indblik, der er nødvendigt for at forstå de
enkeltstående KLIK-opgaver i sammenhæng og i et bredere perspektiv, så kommunen
er rustet, når andre it-systemer skal tilslutte sig og anvende ØiR
Indsigt og forståelse for ØiR er endvidere grundlaget for kommunens etablering af nye
arbejdsgange relateret til brugen og forvaltningen af ØiR fx fejlretning ved kilde

KOMBIT-PROGRAMLEDER NYT
APRIL 2020

KOMBIT-programleder NYT
KSD udrulning set i lyset af COVID 19
Flere kommuner oplever at arbejdsbelastningen på
sygedagpengeområdet afledt af COVID 19 udfordrer
deres muligheder for samtidig at implementere KSD og
har efterspurgt en drøftelse
KOMBIT har i kommunaldirektørbrev (4/4-20) og mail
fra KSD-projektet (20/4-20) redegjort for:
• At KSD udrulles som planlagt den 3/6-20
• Aktiviteter mm. er omlagt så de håndteres online
• At kommunen skal kontakte KSD-projektet hvis man
er udfordret, så KSD-projektet så vidt muligt kan
hjælpe
• At kommunens topledelse skal anmode skriftligt om
udsættelse, hvis man ikke kan blive klar

En kommune har anmodet
om drøftelse af
udrulningen af KSD med
henblik på konkretisering
af hvad ”betydelige
konsekvenser” betyder i
praksis…

KOMBIT-programleder NYT
Transitionen af Serviceplatformen
KOMBIT holder orienteringsmøder målrettet
kilder, forvaltningsansvarlige og leverandører
af it-systemer, der er tilsluttet og anvender
den fælleskommunale infrastruktur

Invitation med link til tilmelding mailes
til: Kilder, forvaltningsansvarlige og
leverandører af it-systemer der er
tilsluttet og anvender den
fælleskommunale infrastruktur og
kommunernes infrastrukturpostkasse

• Den 12. maj kl. 12.00-13.30
• Den 14. maj kl. 13.30-15.00
Med henblik på at gennemgå transitionen og
de opgaver, som kilder, forvaltningsansvarlige
og leverandører skal udføre i forbindelse med
transitionen

Det er kun relevant
at deltage, hvis
kommunen er
leverandør af egne
it-systemer eller
forvaltningsansvarlig

KOMBIT-programleder NYT
Basiswebinar om infrastrukturen
Basiswebinar om den fælleskommunale
infrastruktur den 28. maj kl. 13.00-15.00
Få et basalt overblik, forståelse og indblik i
den fælleskommunale infrastruktur og
centrale integrationer i infrastrukturen
Klik her for tilmelding til webinaret
Timet i forhold til kommunernes data- og
infrastrukturdag den 7. september…
Deltag hvis du er ny udi den
fælleskommunale infrastruktur … og gerne vil
have det optimale udbytte af kommunernes
data- og infrastrukturdag

KOMBIT-programleder NYT
I stedet for kommunedagene maj 2020
Styr på den fælleskommunale infrastruktur
ved it-indkøb/-anskaffelser via SKI02.19
afvikles som selvstændigt webinar den 8. juni
kl. 10.00-12.00. Klik her for beskrivelse og
tilmelding

Status på KOMBITs portefølje før
sommerferien: Kort på programledermøde
maj og endvidere som selvstændigt webinar
med mulighed for dialog og spørgsmål/svar…
Øvrige planlagte oplæg afventer afviklingen
af kommunedagene november 2020

Evaluering og afslutning
Tak for at du deltog og bidrog
og ha’ en fortsat god dag

