UDSKYDELSE AF FUT TIL 1. DECEMBER 2018
BEHOV FOR POLITISK MANDATAFKLARING
Som I nok allerede er bekendte med, bliver FUTgennemførelsesprojektet udskudt.
I forbindelse med evalueringen af tilbud fra leverandører af den telemedicinske infrastruktur står
det klart, at de samlede projektomkostninger bliver højere end forventet.

Nyhedsbrev #9, 24.10.2018
Kære alle
I dette nyhedsbrev kan I læse om udskydelsen
af FUT-gennemførselsprojektet, som også får
betydning for, hvornår kommuner og regioner
kan påbegynde implementeringen.
Den nye tidsplan for gennemførelsesprojektet
medsendes. Her kan I også se de væsentligste
datoer for landsdelsprogrammerne.
Dette er det sidste nyhedsbrev fra FUT frem
mod 1. december 2018, hvor vi står klar i startboksen til at forsætte arbejdet.
De bedste hilsner
Styregruppen for FUT,
Mette Harbo, Christian Boel, Arne Nikolajsen og
Per Buchwaldt

Både fra regional og kommunal side har der derfor været et behov for at få genbekræftet det politiske mandat, inden projektet forsætter.
Konkret betyder det, at tildeling og kontraktindgåelse med leverandøren af den telemedicinske infrastruktur udskydes. FUT-styregruppen har derfor besluttet at pausere FUT-gennemførelsesprojektet frem mod 1. december 2018, hvor kontrakten med den kommende leverandør af infrastrukturen forventeligt kan underskrives.

NY TIDSPLAN FOR FUT
Den nye tidsplan for FUT ligger nu klar. Tidsplanen tager afsæt i, at de nødvendige politiske mandater er til stede, så projektet kan
starte igen 1. december 2018.
De væsentligste datoer for landsdelsprogrammerne er:
•
•
•
•
•

14. februar 2019: Deadline for bestilling af
medarbejderløsninger
6. juni 2019: Deadline for bestilling af borgerløsninger
Ultimo november 2019: Pilottest for op til
100 brugere går i gang
Primo marts 2020: Pilot på op til 1.000 brugere går i gang
Ultimo april 2020: Fuld skalering

For kommuner og regioner er konsekvensen, at
den organisatoriske implementering udskydes tilsvarende (se punkt om ny tidsplan).

Landsdelene kan starte forberedelserne til tildeling og bestilling af løsninger efter rammeaftaler er underskrevet. Dette forventes at ske d.
19. december 2018.

UDBUD 2 FORSÆTTER

Den planlagte FUT-workshop vedr. bestillinger
afholdes den 20. november på initiativ af
Landsdelsprogrammet i Midtjylland.

Udbuddet af de telemedicinske borger- og medarbejderløsninger gennemføres som planlagt og
lige nu evalueres de indkomne tilbud. Tildeling og
kontraktindgåelse med leverandører af løsningerne er dog ligeledes udskudt til december
2018.

Bilag: Ny tidsplan for FUT gennemførelsesprojektet

