
 

 

Notat   1. juli 2019 

CMA/FRJHU 

  
  

Markedsdialog juni-august 2019 om nyt tilskudssystem 

Moderniseringsstyrelsen afvikler markedsdialog om det kommende udbud af fæl-

lesstatsligt tilskudsadministrationssystem. Markedsdialogen består af et fælles in-

formationsmøde og individuelle dialogmøder med de leverandører, som gennem-

føres i august.  

Fælles informationsmøde  

Der er gennemført fælles informationsmøde den 26. juni 2019, hvor ti leverandø-

rer havde tilmeldt sig. Følgende deltog på informationsmødet:  

Referat fra informationsmødet 

Det fælles informationsmøde blev indledt med et oplæg fra Moderniseringsstyrel-

sen. Oplægget indeholdt en kort introduktion af Moderniseringsstyrelsen og til-

skudspuljeområdet, en gennemgang af udbuddets baggrund, formål og tilgang, 

samt dialogmøderne i august, jf. følgende slides som blev gennemgået.  

Se præsentationen fra informationsmødet her. 

Under oplægget blev det nævnt, at der er fem pilotinstitutioner som fra starten vil 

være tæt involveret i udbuddet og som skal omfattes af MVP’et. De fem pilotinsti-

tutioner er Socialstyrelsen, Sundheds- & Ældreministeriet, Miljøstyrelsen, Styrel-

sen for arbejdsmarked og rekruttering, samt Undervisningsministeriet. 

Under oplægget blev der stillet spørgsmål fra de deltagende leverandører. Spørgs-

målene og Moderniseringsstyrelsen svar er gengivet nedenfor.  

Tabel 1 

Deltagere 

 Deltagere 

Arrangører 
Moderniseringsstyrelsen 
Rådgiver (Deloitte) 

Leverandører 

Microsoft 
Formpipe 
IBM 
CGI 
KMD 
Netcompany 
PeopleNet 
2M Business Applications 
NNIT 
cBrain 

 

 

 

 

http://adm.modst.dk/media/34230/informationsmoede-om-udbud-af-faellesstatsligt-tilskudssystem.pdf
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Tabel 2 

Spørgsmål stillet ved informationsmødet d. 26. juni og svar 

 

Nr. Spørgsmål Svar 
 

1 
Vil regionernes tilskudspuljer indgå i det kom-
mende udbud om tilskudsadministrationssy-
stem? 

Det er alene tilskudspuljer der forvaltes i statsligt regi, som 
det kommende tilskudsadministrative system skal dække. 
Dette indbefatter også EU-puljer. 

2 
Kommer der i udbuddet eksempler på typer el-
ler scenarier af tilskudsansøgninger? 

Det vil der formentligt gøre. Det er muligt at se eksempler 
på typer af tilskudsansøgninger i rapporten om forenklet til-
skudsadministration, som er offentliggjort på Modernise-
ringsstyrelsens hjemmeside. 

3 
Hvilket niveau for integrationer vil der være til 
de tilskudsadministrative systemer, som stats-
lige myndigheder anvender i dag? 

Målet er, at det kommende fælles statslige system skal er-

statte de nuværende tilskudsadministrative systemer, som 
statslige myndigheder anvender i dag. Der kan være områ-
der med særlige forhold, som kan tale for at der gøres en 
undtagelse. Dette vil blive afklaret i det videre forløb. 

4 

Indgår der EU-midler i de 13,5 mia. kr. som 
den samlede tilskudsbevilling blev opgjort til i 
kortlægningen fra 2018 (side 18 i mødepræ-
sentationen)? 

Der indgår EU-midler i de 13,5 mia. kr. (lidt over 3 mia. kr.). 

5 
Kan Moderniseringsstyrelsen sige lidt mere 
om ønsket om et standardprodukt samt et 
ejerskab til det udviklede system? 

Det er et punkt Modernisering gerne vil i dialog med marke-
det om, herunder hvilke konkrete muligheder der er. 
 
Den primære hensigt for Moderniseringsstyrelsen er at stå i 
en så god position som mulig på længere sigt, og ikke 
være bundet for hårdt op på en leverandør. Dette skal selv-
følgelig ske i respekt for, at man som leverandør også skal 
kunne have en forretningsmodel. 

6 
Har Moderniseringsstyrelsen nogle præferen-
cer ift. om det skal være en cloud eller on-pre-
mises løsning? 

Moderniseringsstyrelsen har aktuelt ikke nogen præferen-
cer ift. til dette. Men der vil være stærke krav fx til hvor data 
ligger i en evt. cloud-løsning. 

7 
Kommer der i udbudsmaterialet eksempler på 
ændringer som skal gøres på baggrund af res-
sortomlægninger? 

Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvordan det 
skal indgå i udbudsmaterialet. Men det kommende tilskuds-
administrative system skal kunne håndtere organisations-
ændringer, fx i relation til ressortomlægninger. 

8 
Skal systemet have funktionalitet i relation til 
opfølgning, fx når tilskuddet er udbetalt? 

Ja det vil være tilfældet. Generelt vil der være flere krav 
omkring opfølgning og dokumentation for brugen af til-
skudsmidlerne. Fx regnskabsmæssig afrapportering eller 
revisorpåtegning. For EU-puljer vil der være helt særlige 
krav. 

9 
Hvilke ambitioner er der i forhold til, hvornår 
MVP’et skal rulles ud? 

Det er noget MODST gerne vil i dialog med leverandørerne 
om. Derudover vil vi gerne sikre en ordentlig inddragelse af 
myndigheder med tilskudspuljer i dag. 

10 
Er der sat en økonomisk ramme for udbud-
det? 

Der findes en økonomisk ramme, men den deles ikke på 
nuværende tidspunkt. 

11 
Der blev opfordret til at lægge dele af udbuds-
materialet til kommentering hos leverandø-
rerne inden udbuddet går i gang. 

Det er også noget som Moderniseringsstyrelsen over-vejer 
at gøre. 

 

Individuelle dialogmøder 

Moderniseringsstyrelsen inviterer til individuelle dialogmøder i august. 

Rammer: 

 Mødetilmelding: Tilmelding sker til Thomas Jensen på tje@modst.dk snarest 

muligt og senest den 9. august 2019. 

 Mødevarighed: Dialogmøderne forventes at vare max. 3 timer. 

 Mødetidspunkt: Dialogmøderne forventes afholdt løbende hos Modernise-

ringsstyrelsen i uge 34 og uge 35. 

 Mødeantal: Max 5 dialogmøder, se udvælgelseskriterier nedenfor 

Dagsorden og dialog-emner:  

 Velkomst og intro v. Moderniseringsstyrelsen 

mailto:tje@modst.dk
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 Præsentation af løsningstilgang (med udgangspunkt i de nedenfor opstillede 

emner og spørgsmål) v. Leverandøren (ca. 45 min., max 1 time) 

 Fælles drøftelse af de nedenfor opstillede emner og spørgsmål 

 Afrunding v. Moderniseringsstyrelsen’ 

 

Tabel 3 

Dialogemner 

 

Funktionalitet og  
sagsproces 

Hvordan får staten et standardsystem, der håndterer de forskellige behov som pul-
jerne medfører? 
 

Hvordan kan hele tilskudsprocessen bedst understøttes? 
 

Hvordan sikres en høj skalerbarhed? 

Kontrol og adgangs-  
og rettighedsstyring 

Hvordan arbejdes der med kontroller? 
 

Hvordan sikres der fuld adskillelse mellem puljer og mellem myndigheder? 
 

Hvilken adgangsstyring er der? 

Implementering 

Hvilken implementeringsmetode vil i anbefale (vandfald, agil, hybrid)? 
 

Hvordan kunne man bedst rulle systemet ud til myndighederne? 
 

Hvordan kunne et MVP formuleres? 
 

Hvor lang skønnes implementeringstiden at være (hvad afhænger den af)? 

Pris og licenser/ 
rettigheder 

Hvilken prismodel kunne bedst anvendes? 
 
Er der særlige omkostningsdrivende elementer? 
 
Hvordan vil leverandøren imødekomme et ønske om lav bindingsgrad til systemleve-
randør? 

Drift og support Hvilken drift & support model foreslår i anvendt? 

 

Som afslutning på dialogen med markedet udarbejder Moderniseringsstyrelsen et 

notat. Notatet offentliggøres på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og indehol-

der evt. spørgsmål fra leverandøren omkring udbuddet samt Moderniseringsstyrel-

sens svar hertil. 

Leverandørfelt & udvælgelseskriterier 

Moderniseringsstyrelsen vil invitere 3-5 virksomheder til et individuelt dialog-

møde. Af hensyn til ressourceforbruget er antallet begrænset til dialogmøder med 

højst 5 virksomheder. Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dia-

logpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at 

gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsenta-

tiv for markedet set i forhold til: 

 At virksomhederne udøver aktuel virksomhed inden for området 

 Virksomhedernes størrelse (der ønskes dialog med både større og mindre virk-

somheder). 

 Virksomhedernes tekniske løsning (der ønskes dialog omkring forskellige løs-

ningstilgange) 

 

Det bemærkes, at omkostninger i forbindelse med at deltage i markedsdialogen er 

Moderniseringsstyrelsen uvedkommende. 


