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Vejledning om udfyldelse af bilag C.1 Kundens opgavebeskrivelse 

Kunden skal i dette bilag beskrive Opgaven.  

Kunden kan tilføje illustrationer mm. i opgavebeskrivelsen. Kunden kan endvidere vælge at lave et 
bilag C.1 i eget format, men opgavebeskrivelsen skal som minimum indeholde de overskrifter, som 
allerede fremgår (overskrift 1.1-1.6) med tilhørende indhold. Kunden kan tilføje flere overskrifter 
ved behov. 

Kunden skal sørge for, at opgavebeskrivelsen er så fyldestgørende og dækkende som muligt for den 
Opgave, som Kunden ønsker løst. 

Tekst angivet i kursiv er vejledende hjælpetekst til udfyldelsen, som skal slettes i forbindelse med 
Kundens udfyldelse af bilaget. 
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1. Kundens opgavebeskrivelse 

 

1.1. Opgavens titel, baggrund og formål 

Pilotprojekt for sags- og ydelsesoverblik - POC 
I regi af initiativ 1.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 (FODS) skal der for borgere 
og virksomheder skabes et samlet overblik over sager og ydelser på tværs af offentlige myndigheder. 
 
Sags- og ydelsesoverblikket skal kunne præsenteres i forskellige brugergrænseflader, men som minimum 
vil det kunne tilgås fra portalerne borger.dk og Virk.  
 
I den forbindelse er der i 2017-18 igangsat en række pilotprojekter med det formål at udvikle en kon-
ceptuel brugergrænseflade for sags- og ydelsesoverblikket bl.a. med henblik på at afgøre, hvilke data 
som var relevante og dermed hvilke data, som skal stilles til rådighed af myndighederne, som er dataaf-
giverne, samt validere, at det i det hele taget er relevant at udstille sags- og ydelsesdata.  
 
Ligeledes er der igangsat et projekt, der skal medvirke til at afklare, hvorledes myndigheder kan udstille 
sags- og ydelsesdata ved hjælp af et indeks med henblik på at kortlægge forudsætninger for myndighe-
derne. 
 
Der er fire hovedelementer i den samlede referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblikket, som  
fremgår af nedenstående figur:  

 
 

Formålet med denne opgave er at udvikle en PoC på Orkestreringskomponenten (B) med snitflader 
(C), som skal samle sags- og ydelsesdata fra forskellige datakilders (D) og levere et svar til en snitflade  
til en applikation med en brugergrænsefladen (fx en portal) (A) på baggrund af en forespørgsel med fx 
CPR eller CVR. 
 
PoC’en skal validere den tænkte arkitektur samt bibringe viden til den løsning, som senere skal idriftsæt-
tes til til produktion.  
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1.2. Beskrivelse af Opgaven 
 
Leverandøren skal levere en PoC på orkestreringskomponenten med snitflader, der kan forespørge og 
modtage data fra flere datakilder på baggrund af én forespørgsel fra en brugergrænseflade og levere et 
samlet svar til denne med sammenstillet data, evt beriget med logik såsom fællesoffentlige statusser, fra 
de forespurgte datakilder. Komponenten bygges som en ikke-permanent løsning og inkluderer kun i 
begrænset omfang sikkerhed og logning, men hvor det sandsynliggøres, at der kan opnås tilstrækkelig 
sikkerhed. Der skal i forbindelse med den løbende udvikling og test leveres dokumentation, som kan 
omsættes til funktionelle og ikke-funktionelle krav til den endelige version af orkestreringskomponen-
ten. Videre skal leveres dokumentation for den udviklede kode. Ophavsretten til den udviklede kode 
tilfalder Kunden.  

 
Den overordnede funktionalitet i orkestreringskomponenten, der skal understøttes, er udtrykt gennem 
følgende epics: 
 

 Som borger vil jeg se gerne sagsstatus for min sag hos hos det offentlige, så jeg som borger har 
indsigt i forløbet. 

 Som borger vil jeg gerne se ydelsesinformation om en ydelse, som jeg modtager af det offent-
lige. 

 Som borger vil jeg gerne se et samlet overblik over alle mine sager hos det offentlige. 

 Som borger vil jeg gerne se et samlet overblik over de ydelser, jeg som borger modtager. 
 
Det forventes, at opgaven udføres med følgende vægtning: 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.1. Konsulentbistandens forventede aktiviteter 
Konsulentbistanden omfatter følgende hovedaktiviteter: 

 Udvikling af og løbende test af orkestreringskomponent, snitflade til brugergrænsefladen og in-
tegration mod datakilder (se afsnit 1.2.2 og 1.2.3). 

 Facilitering af 14. dages møder. 

 Deltagelse i aftestning af snitflader og integrationer. 

 Sparring med kunden i forhold til datakrav. 

 Løbende dokumentation af udviklet kode og findings. 

 Udarbejdelse af emner til backlog over aktiviteter og skal gennemføres på senere tidspunkt. 

 Derudover forventes det, at konsulenterne udarbejder en aktivitetsplan med milepæle for det 

forestående arbejde. Denne skal leveres til kunden ved opstartsmøde.   

1.2.2. Funktionelle krav 
PoC’en skal overordnet indeholde funkionalitet her udtrykt i epics: 

Tabel 1 
Delleverancer i opgaven 

Beskrivelse Vægtning (pct.) 

1. Udvikling af orkestreringskomponent (herunder doku-
mentation for findings og kode 

90 

2.  Sparing og rådgvning  10 
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1. Som en portal- eller hjemmesideejer  

1.1. kan mit it-system, forespørge én webservice hos orkestreringskomponenten med CPR-nummer 

og kommunekode på vegne af en borger og modtage ét svar fra webservicen med data fra for-

skellige datakilder, fordi jeg vil være fri for at skulle spørge flere parter. 

1.2. vil jeg modtage maskinlæsbare data i en kendt datamodel, så jeg lettere kan rendere en bruger-

grænseflade. 

1.3. vil jeg undgå at skulle lave logik, fordi jeg ikke har insigt i forretningsdata. 

1.4. forventer jeg at kunne kommunikere sikkert med webservicen, fordi det er min pligt at passe på 

borgerens data. 

1.5. forventer jeg, at servicen kan skaleres til at kunne håndtere mange samtidige forespørgsler, fordi 

jeg har mange brugere, der gerne vil se deres sager og ydelser. 

 

2. Som en dataafgiver (myndighed) 

2.1. kan mit api levere et svar til til en webservice hos orkestreringskomponenten på baggrund af en 

forespørgsel fra orkestreringskomponenten. 

2.2. forventer jeg at kunne kommunikere sikkert med webservicen, fordi det er min pligt at passe på 

borgerens data. 

2.3. kan jeg afgive maskinlæsbare data i en kendt datamodel til en webservice hos orkestringskompo-

nenten, så jeg ved, at min data formidles korrekt videre. 

2.4. forventer jeg, at webservicen hos orkestreringskomponenten er bygget således, at den kan skale-

res til at kunne håndtere mange samtidige svar, så mine svar ikke går tabt.  

1.2.3. Ikke funktionelle krav 
3. Som en forvalter af orkestreringskomponenten 

3.1. ønsker jeg at få afklaret, hvorledes datakilder fra dataafgivere kan tilknyttes, opdateres og slettes, 

fordi jeg gerne vil vide, hvorledes det fremtidige setup skal håndteres. 

3.2. ønsker jeg at få afklaret, hvorledes portaler og hjemmesider, der aftager data kan tilknyttes, op-

dateres og slettes, fordi jeg gerne vil vide, hvorledes det fremtidige setup skal håndteres. 

3.3. ønsker jeg at få afklaret fremtidge krav til drift og bestykning heraf, så jeg kan danne mig et 

overblik over det fremtidige driftsmæssige rammer. 

3.4. ønsker jeg at få dokumentation af PoC’en. 

 

4. Som en kommende projektleder på det endelige projekt 

4.1. rapport der anviser opskrift med særligt fokus på erfaringer, fordele og ulemper ved den gen-

nemførte PoC. 

4.2. ønsker jeg en dokumentation i form af en kravliste med specifikationer henvendt til 3 forsekel-

lige roller: dataafgiver (myndighed), forvalter af orkestreringskomponent og portal/hjemmeside-

ejer, så jeg kan stille de rigtige krav og sikre ensretning på tværs.  

 

5. Som en arkitekt 

5.1. ønsker jeg, at snitfladerne til orkestringskomponenten overholder den vedtagne datamodel for 

udveksling af data (se nedenfor). 
ønsker jeg, at orkestreringskomponenten udvikles med en logisk arkitektur, der er opbygget  på føl-
gende måde:  
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fordi orkestreringskomponenten forventes at skulle placeres i Statens IT’s GovCloud. PoC’en skal der-
for i vides muligt omfanng søge at benytte de komponenter og standarder, der er en del af GovClouden 
for bl.a. derved at sikre nem fremtidig migrering. 
 
Kunden forventer at have et udviklings-, test- og driftsmiljø baseret på ovenstående tegning. Applikati-
oner afvikles i Docker containere i et Kubernetes-miljø. Data kan skrives og læses gennem tre Data In-
terfaces: NFS, NoSQL og Apache Kafka. Eksterne Services udstilles gennem KrakenD API Gateway. 
En række platformservices er planlagte, men kun logging forventes klar. Leverandøren opfordres til at 
anvende et Git baseret repository til kode.  

 

 

1.3. Forudsætninger 
Der er identificeret en række forudsætninger for, at PoC’en kan gennemføres fuldstændigt, hvor  leve-

randøren kan spille en rolle i visse af disse: 

 

1. Der skal etablereres en fælles datamodel. Kunden vil selv udføre arbejdet med at etablere en over-

ordnet fælles datamodel. Datamodellen udarbejdes med udgangspunkt i det foregående arbejde på 

borger og virksomhedsområdet, data fra det kommunale ADDA-projekt samt udvalgte data fra 

ATP og Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte. Arbejdet drives af Digitaliseringsstyrelsen i 
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samarbejde med KL/KOMBIT, ATP og Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte samt Er-

hvervsstyrelsen. Formålet er at etablere en datamodel, der kan danne grundlag for at specificere 

snitflader. For at validere datamodellen, visualiseres sammenstillede data i en simpel proto-

type/mock-up.Det forventes, at tidlige version af datamodel kan etableres i løbet af 2018. 

 

2. Der skal foretages et overordnet valg af tekniske integrationsmønstre for snitflader. Det forventes, 

at tidlige versioner integrationsmønstre kan etableres i løbet af 2018 

 

3. Orkestreringskomponenten skal integrere med flere flere domæneindekser hos forskellige dataafgi-

vere. Klargøring af services forventes at kunne påbegyndes primo 2019  

4. Heraf følger at, der eksisterer brugbare services fra et domæneindekser/fagsystemer. De første inte-

grationer forventes at kunne blive afprøvet i sidste del af første kvartal 2019 via testdata. 

 

5. Data, der leveres af orkestreringskomponenten skal kunne vises i en brugergrænsefladen. Det er 

ikke i scope for PoC, at der vises data i en brugergrænseflade, men det er i scope, at orkestrerings-

komponenten kan forespørges via en webservice og levere et svar i et aftalt format format der over-

holder den vedtagne datamodel. 

 

 

 
Til første integration forventes etableret en forbindelse mellem de fælleskommunale støttesystemer og 
orkestreringskomponenten. I næste omgang forventes at kunne indgå data fra UDK/ATP og fra Styrel-
sen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Der anvendes i denne fase af projektet udelukkende test-
data. Det samlede projekt forventes at kunne gennemføres med afslutning ultimo juni 2019. 
 

1.4. Metode for arbejdet  
Leverandøren skal have bredt kendskab til test og udvikling af IT løsninger og specifik erfaring med 

udvikling efter agile metoder. Den allokerede projektleder skal besidde dokumenterede faglige kompe-

tencer inden for systemudvikling og samtidig besidde et kendskab til offentlige IT løsninger og fællesof-

fentlig arkitektur.  
 
Hovedparten af interessenterne vil være repræsenteret i projektgruppen for sags- og ydelsesoverblikket 
(fremover Arbejdsgruppen), som består af KL, ERST, ATP, Styrelsen for institutioner og uddannelses-
støtte og Digitaliseringsstyrelsen.  
 
Projektet skal køres agilt. Der er en forventning til at leverendøren stiller med et agilt team, der samar-
bejder med Digitaliseringsstyrelsen om planlægning af forløb. Det forventes at forløbet gennemføres i 
sprint af 14 dages varighed. Det er kundens ansvar at stille med de rette kompetencer som defineres i 
samråd med leverandøren. 
 
De beskrevne epics realiseres i agilt forløb, hvor der skal ske løbende koordinering med dataafgivere 
mv. Leverandøren skal derfor også deltage i koordineringsmøder, som faciliteres af kunden. 
Der etableres en backlog, der indeholder de opgaver, som Leverandøren skal være udførende på. Det 
etableres ligeledes en emne, der indeholder de tværgående opgaver og koordineringsbehov. Den fælles 
emne vil også fungere som opsamlingssted for opgaver/aktiviteter der skal løses i det efterfølgende ar-
bejde. 
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1.5. Opgavens leveringssted(er) 
Arbejdet udføres primært hos leverandøren. Møder afholdet i Digitaliseringsstyrelsen på Landgreven 4. 
Derudover stiller Digitaliseringsstyrelsen pladser til rådighed for Leverandøren. Det aftales løbende 
hvorvidt det er hensigtmæssigt at dele af arbejdet udføres i Digitaliseirngsstyrelsen.  

1.6.  Forventet ressourceforbrug 
 
Kunden har en økonomisk ramme på maksimalt kr. ....  til opgaven. For at sikre, at opgaven kan løses 
inden for denne ramme, ønsker Kunden hver fjortende dag at få udleveret en kopi af timeregnskabet jf. Le-
veringsaftalens punkt 8.1. Leverandøren skal være opmærksom på, at Kunden kan bruge sin opsigelsesad-
gang jf. Leveringsaftalens punkt 17.2.1, hvis timeforbruget udvikler sig i en uholdbar retning i forhold til op-
gavens fremdrift set i forhold til den økonomiske ramme. 
Kunden skal inden årets udgang modtage fakturering på den del af arbejdet som er udført i 2018.  
 

1.7. Opgavens organisatoriske rammer 

Udførelsesstedet er København. Evt. inddragelse af myndigheder uden for København kan håndteres ved 
telefoninterviews.  
 

1.8. Eventuelle supplerende oplysninger af betydning for 
Leverandøren 

Konsulenterne vil skulle anvende adgangskort, når de befinder sig i Digitaliseringsstyrelsen. 

 

1.9. Kundens kontaktdata 

 

 Anna Louise Madsen, fuldmægtig 

 aloma@digst.dk, mobil: 4178 6073 

 


