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Udsendelse af udbudsmateriale for datafordeleren 

Problem 

Udbudsmaterialet for en fællesoffentlig Datafordeler er klar til udsendelse til de 

prækvalificerede leverandører. Grunddatabestyrelsens opmærksomhed henledes 

på væsentlige og strategiske afvejninger i udbudsmaterialet. 

Baggrund 

Med aftalen om ”Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering” i 

oktober 2012 blev det aftalt, at der skulle etableres en Datafordeler med det 

formål at sikre en smidig og effektiv distribution af grunddata i Danmark: 

 Datafordeleren skal distribuere grunddata om personer, virksomheder, 

fast ejendom, adresser, veje, områder, landkort og geografi. 

 Datafordeleren kan derudover distribuere andre relevante data. 

 Datafordeleren har ikke dataansvar. Dataansvaret ligger fortsat hos 

registermyndighederne, som sikrer udviklingen af data og 

grænsefladebeskrivelser til udstilling på Datafordeleren. Tværgående 

databeskrivelser udarbejdes i samarbejde mellem de dataansvarlige 

myndigheder. 

 Datafordeleren skal distribuere data via online-opslag, 

hændelser/abonnementer og fil-distribution mellem offentlige og private 

brugere. Distributionen foretages via standardiserede aftaler om adgang til 

grunddata for såvel offentlige som private brugere. 

 Datafordeleren skal som udgangspunkt stille data til rådighed uden 

omkostninger for offentlige eller private brugere, der i medfør af 

lovgivning, betalingsaftaler eller frikøbsaftaler har ret til at anvende 

distribuerede data.  

 

Med udsendelse af udbudsbekendtgørelsen i december 2012 valgtes 

udbudsformen konkurrencepræget dialog for Datafordeleren, fordi en række krav til 

løsningen bedst præciseres i dialog med de prækvalificerede leverandører, samt at 

der gennem en konkurrencepræget dialog bedst opnås kendskab til, hvordan den 

ordregivende myndighed opnår følgende: 

 En alsidig Datafordeler, som kan håndtere mange forskellige typer data og 

datamodeller, samtidig med at garantier for høje servicemål opretholdes. 

 En driftsstabil og sikker Datafordeler, som lever op til de nødvendige krav 

til sikkerhed over for hacker angreb, samtidig med at performancemål og 

øvrige servicemål opretholdes. 
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 En transparent projektproces, hvor kunden har indsigt i projektet, og de 

rigtige kompetencer er til rådighed hos leverandør og involverede 

registermyndigheder.  

 En projektgennemførsel, der holdes inden for tidsplanen, således at 

Datafordeleren kan tages i anvendelse rettidigt. 

 En økonomisk forsvarlig løsning, der indfrier projektets business case. 

 En høj kvalitet i integration mellem data fra registermyndighederne og 

Datafordeleren, hvor arbejdsdelingen mellem registermyndighederne og 

leverandører fastlægges, og hvor det er en nødvendighed at 

registrermyndighedernes krav til arbejdsdelingen imødekommes. 

 

I 2012 til 2013 har DIGST udformet de indholdsmæssige krav til løsningen i 

dialog med særligt GST, MBBL, CVR, CPR og KL/Kombit. De indholdsmæssige 

krav er derudover funderet i en forudgående teknisk analyse i samarbejde med et 

antal leverandører. Der er endvidere enighed om at indgå aftale med GST som 

operatør for Datafordeleren, efterhånden som de enkelte dele af løsningen 

idriftsættes. Det er herudover planlagt at indgå forretningsaftaler i efteråret 2013 

mellem DIGST og henholdsvis MBBL, GST, ERST og CPR om konsolidering og 

distribution af deres grunddata på Datafordeleren.  

 

Interessenter, projektgruppen og styregruppen for Datafordeleren har løbende 

deltaget i den faglige afklaring og en afsluttende høringsrunde. Der er herudover 

gennemført et samlet review af udbudsmaterialet med Kammeradvokaten i maj 

2013.  

 

I april 2013 blev fem leverandører prækvalificeret, hvilket skete på baggrund af 

den udsendte udbudsbekendtgørelse i december 2012. De fem leverandører er: 

CSC, KMD, Netcompany, NNIT og Systematic. 

 

Styregruppen for Datafordeleren modtog det samlede udbudsmateriale d. 29. maj 

med henblik på drøftelse ved sit møde d. 10. juni 2013. 

Løsning 

Grunddatabestyrelsens opmærksomhed henledes særligt på nedenstående forhold. 

 

Udbudsproces med to dialogrunder 

Udbudsprocessen forløber fra juni 2013 til maj 2014. I den periode gennemføres 

to dialogrunder, hvor hver leverandør indsender et foreløbigt tilbud forud for den 

aktuelle dialogrunde og efter de to dialogrunder et endeligt tilbud. Hver 

dialogrunde tager udgangspunkt i leverandørens foreløbige tilbud og består af et 

indledende møde med hver af de fem leverandører og herefter et 

opfølgningsmøde med hver. Herefter tilretter DIGST udbudsmaterialet i samråd 

med de centrale interessenter i projektgruppen og genudsender udbudsmaterialet 

til leverandørerne, som herefter udarbejder nyt tilbud. 
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Styregruppen medvirker efter hver gennemført dialogrunde og drøfter evt. 

tilretninger af udbudsmaterialet.  

 

Såfremt der måtte opstå afgørende behov for forlængelse af dialogen med 

leverandørerne, kan grunddatabestyrelsen beslutte at tilføje op til tre yderligere 

dialogrunder.  

 

Efter gennemgang af leverandørernes endelige tilbud forelægges kortlægningen af 

disse for styregruppen og grunddatabestyrelsen, inden der gives meddelelse om 

den vindende leverandør. Dette forventes at ske primo maj 2014. 

 

Formålet med den beskrevne proces er dels at sikre en grundig dialog med 

leverandørerne, dels at sikre styregruppens og grunddatabestyrelsen involveres i 

de beslutninger, der skal træffes i dialogfasen, og den kortlægning, der sker forud 

for udpegning af vinderen af udbuddet.  

 

Tildelingskriterier (bilag 21 Udbudsbetingelser) 

Opmærksomheden henledes på vægtningen mellem tildelingskriterierne, der 

fremgår af bilag 21 Udbudsbetingelser: 

 

 Leverancesikkerhed: 40 % 

 Kvaliteten: 20 % 

 Økonomi: 40 %.   

 

Tildelingskriterierne er vigtige, idet de giver et signal om, hvad kunden lægger 

vægt på i kontrakten. Samtidig er tildelingskriteriernes indflydelse afgrænset af, at 

ca. 420 ud af ca.770 krav er mindstekrav, som under alle omstændigheder skal 

opfyldes. Endvidere er der i kravstillelsen lagt vægt på en høj grad af fleksibilitet 

over for leverandørerne, idet leverandørerne har relativt frie rammer til at beskrive 

it-løsningen, så længe krav til servicemål, driftsstabilitet, sikkerhed og 

funktionalitet opfyldes.  

 

Baggrunden for den høje vægtning af leverancesikkerhed er, at en rettidig 

indfrielse af tidsplanen og en høj grad af driftsikkerhed er af afgørende betydning 

for brugerne af grunddata og for grunddataprogrammets business case.  

 

Økonomi tillægges ligeledes betydelig vægt, da forudsætningen for gennemførsel 

af projektet er, at business casen realiseres positivt, hvilket kræver at de samlede 

udgifter til projektets gennemførsel ikke overstiger 40 mio. kr. inklusiv mulige 

økonomiske incitamenter for leverandøren, samt at de årlige driftsudgifter ikke 

overstiger 10 mio. kr.  Business casen forventes endvidere betrygget ved, at 

leverandørerne i dialogen viser, hvordan de kan indfri forventningerne til 

Datafordeleren inden for den økonomiske ramme, og samtidig dokumenterer 

erfaring og effektiv varetagelse af driftsopgaven, blandt andet ved at de rette 

kompetencer er til rådighed for projektet. 
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Kvaliteten tillægges i tildelingskriterierne en vægt på 20 % og vedrører 

Datafordelerens alsidighed, evne til integration til de relevante registre, 

fremtidssikring af løsningen og valget af teknologi. Særligt alsidighed, kvalitet og 

sikkerhed og integration med registrene er valgt som dialogemner for også at have 

fokus på disse områder.  

 

Projektets tidsplan (bilag 1 Hovedtidsplan) 

Tidsplanen for projektet er vigtig, da den dels understøtter forventningerne til 

projektets realisering af økonomiske gevinster hurtigst muligt og samtidig skal give 

sikkerhed for, hvornår såvel offentlige myndigheder som private brugere kan 

anvende Datafordeleren. Samtidig skal tidsplanen være realistisk, så projektets 

risici for overskridelser i tid minimeres, og risikoen for utilstrækkelig kvalitet i 

leverandørens afleveringer holdes lav.  

 

Det opnås dels ved at opdele tidsplanen i et antal overskuelige milepæle, dels ved 

at definere den maksimale længde for hver enkelt projektfase ud fra en realistisk 

vurdering, dels ved at give leverandørerne mulighed for at sandsynliggøre, at 

faserne kan gennemføres hurtigere, såfremt leverandørerne vurderer, at der er 

realistisk mulighed herfor. 

 

Bod og milepæle (bilag 1 Hovedtidsplan og bilag 7Servicemål) 

Bodens betydning er todelt. På den ene side er boden et konfrontationsværktøj, 

der udgør et modsætningsforhold mellem kunde og leverandør. På den anden side 

er boden et incitament til at leverandøren overholder sine leverancefrister og 

internt i sin egen organisation arbejder for, at der produceres og leveres effektivt. I 

datafordelerprojektet er der lagt stor vægt på, at leverandøren leverer til tiden, 

sanktioneret således at en væsentlig forsinkelse vil berøre leverandøren 

økonomisk. Bodsstrukturen er konstrueret på en sådan måde, at såvel projektets 

gennemførselsfase som projektets realiseringsfase (drift) er omfattet af bod.  

 

Konkret kan boden for hver delleverance maksimalt andrage 20 % af den samlede 

kontraktsum, mens boden for hver option maksimalt kan andrage 15 % af 

optionens værdi. Boden er knyttet til overtagelsestidspunkterne for systemet 

jævnfør projektets tidsplan og følgende milepæle: 

 Migreringen af Den offentlige informationsserver 

 Migreringen af Kortforsyningen 

 Konsolidering af Den offentlige informationsserver 

 Konsolidering af Kortforsyningen 

 Videreudvikling af datafordeleren 

 Konsolidering af CPR 

 Konsolidering af CVR 
 

I realiseringsfasen (drift) kan boden maksimalt andrage 20 % af de månedlige 

samlede omkostning til drift, support og vedligehold. Der er i 
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bodssammensætningen for driften lagt vægt på sikring af høj driftsstabilitet, høj 

sikkerhed, effektiv fejlhåndtering og høj oppetid i henhold til de fastsatte mål. 

 

Incitamenter (bilag 13 Incitamenter) 

De positive økonomiske incitamenter udgør en konstruktiv modvægt til 

konfrontationen i forbindelse med bod, men har også en risikoside, såfremt 

leverandøren sænker kvaliteten i sit arbejde for at opnå den økonomiske gevinst. 

Datafordelerprojektet lægger generelt vægt på at etablere et positivt og tillidsfuldt 

samarbejde med leverandøren i projektopstartsfasen og gennem projektet. Hertil 

kommer følgende økonomiske incitamentsmodel, som definerer en 

incitamentssum på 100.000 kr. for hver måned, projektet er tidligere færdig med 

hver af følgende aktiviteter: 

 Tidligere nedlukning af den eksisterende distributionsløsning efter 

migreringen af OIS/AWS resulterer i en. 

 Tidligere nedlukning af den eksisterende distributionsløsning efter 

migreringen af Kortforsyningen. 

 Tidligere nedlukning af den migrerede distributionsløsning for OIS/AWS 

efter konsolideringen af ejendomsdata på datafordeleren. 

 Tidligere nedlukning af den migrerede distributionsløsning for 

Kortforsyning efter konsolideringen af Kortforsyningen på datafordeleren. 

 Tidligere nedlukning af den eksisterende distributionsløsning for CPR-

registeret efter konsolideringen af distributionsløsningen for CPR på 

datafordeleren. 

 Tidligere nedlukning af den eksisterende distributionsløsning for CVR 

efter konsolideringen af distributionsløsningen for CVR på datafordeleren. 

 

Det er væsentligt at lægge mærke til, at den økonomiske gevinst kun udløses, 

såfremt registermyndighederne er så trygge ved den gennemførte 

migrering/konsolidering på Datafordeleren, at de rent faktisk lukker de 

eksisterende distributionsløsninger. Leverandøren har dermed et incitament til at 

understøtte, at registermyndighederne beslutter at lukke de nuværende 

distributionsløsninger. 

 

Sammenfatning 

Udbudsmaterialet og den planlagte udbudsproces fokuserer på en grundig dialog 

med leverandørerne for at afklare de endelige rammer for udbuddet og sikre den 

højest mulige kvalitet af leverandørernes endelige tilbud. Der er særligt lagt vægt 

på leverancesikkerhed og økonomi i projektet, under hensyntagen til opfyldelse af 

mindstekravene og dialog om de kvalitative krav i udbudsmaterialet.  

 

Projektets tidsplan vurderes at være realistisk og er opdelt i afgrænsede faser med 

tilhørende milepæle, hvor der er mulighed for udtrædelse af projektet fra kundens 

side. Derudover anvendes agil udviklingsmetode i komplicerede dele af projektet 

og optioner for dele af udviklingsopgaverne, der skal afklares nærmere.  
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Bodsbestemmelserne understøtter, at leverandøren arbejder effektivt for at opnå 

milepælene i projektet. Incitamenterne bidrager til, at leverandøren understøtter 

nedlukning af gamle løsninger, når der ikke mere er brug for dem. Generelt lægger 

projektet vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde med leverandøren.  

 

På den baggrund af ovenstående, dialogen med grunddatamyndighederne og 

drøftelserne med Kammeradvokaten vurderes udbudsprocessen og de 

beskrivende udbudsdokumenter at udgøre et tilstrækkeligt grundlag for 

gennemførsel af udbuddet. 


