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Notat 

 

 

Til Interesserede leverandører 

Til Orientering 

 

 

Opsamlingsreferat fra dialogmøder i indledende markedsafkla-

ring på baggrund af forhåndsmeddelelse 2018/S 108-246703 ved-

rørende kontrakt om udvikling af programmel til transaktionsbe-

handling og kundespecificeret programmel 

 

 

Tid og sted 

 

Møderne blev afholdt i uge 25 og havde hver en varighed på 1,5 time.  

Der blev afholdt et individuelt møde med hver virksomhed, eller med to virk-

somheder, der ønskede at deltage i markedsdialogen samlet. 

 

Deltagende virksomheder: 

• Systematic 

• Microsoft og PDC  

• TIMEmSYSTEM 

• Qampo og IST 

• Infoba 

 

Repræsentanter fra Aarhus Kommune: 

Fra Børn og Unge deltog medarbejdere fra Digitalisering, Personale, Vester-

gaard dagtilbud og Stavtrup dagtilbud. 

 

Formål 

Formålet med dialogmøderne som led i den forudgående markedsafklaring 

var at opnå indsigt i markedets eksisterende relevante produkter og udvik-

lingspotentiale. Herudover at indhente oplysninger og føre dialog med re-

præsentanter fra det relevante marked med henblik på at forberede et for-

ventet udbud bedst muligt og sikre, at udbudsgrundlaget og gennemførelsen 

af udbuddet får et indhold og en kvalitet, som gør det attraktivt og muligt for 

markedet at byde på.  

 

Aarhus Kommune havde forud for mødet offentliggjort orientering og materi-

ale for markedsafklaringen på kommunens hjemmeside. I invitationen til virk-

somhederne blev beskrevet temaet og emnerne for mødet, som Aarhus 

Kommune ønskede belyst under dialogmødet. Herudover var der afsat tid til 

en præsentation af relevante produkter og udviklingspotentialer fra virksom-

heden og til at tale om øvrige temaer. 
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Alle deltagerne var velforberedte, og Aarhus Kommune fik mange gode input 

til arbejdet med det kommende udbud. Virksomhederne mødte op med med-

arbejdere med teknisk viden og domæneviden, hvilket gav en god, konkret 

dialog om muligheder og udfordringer i forhold til det foreliggende behov og 

den ønskede løsning.  

 

 

Hovedtemaer 
 

1. Teknologiske overvejelser 

På baggrund af dialogmøderne med de indbudte virksomheder er det Aar-

hus Kommunes konklusion, at der ikke findes en eksisterende vagtplansløs-

ning, der i sin nuværende form til fulde opfylder kommunens behov og øn-

sker. Der findes flere gode vagtplanløsninger på markedet, og elementer fra 

disse systemer vil kunne anvendes i et nyt samlet planlægningsværktøj, for-

udsat at de tilpasses målgruppen og deres specifikke behov.  

 

Samlet set ser kommunen efter dialogmøderne mulighed for at arbejde vi-

dere med en nærmere afklaring af grundlaget for at bygge videre på eksiste-

rende løsninger, hvor disse kan udvikles med supplerende funktionalitet, el-

ler udvikling af en ny vagtplansløsning målrettet dagtilbudsområdet. 

 

2. Domæneviden 

Deltagerne havde generelt stort fokus på, at første skridt for en kommende 

samarbejdspartner ville være at sætte sig grundigt ind i domænet omkring 

planlægning af ressourcer på dagtilbudsområdet. Det har afgørende betyd-

ning for løsningens succes, at leverandøren forstår de nuværende processer 

omkring planlægning og kommunikation i kommunens daginstitutioner, så 

løsningen tilpasses deres behov og ikke omvendt.   

 

3. Brugervenlighed 

Der var generel enighed om, at der skal stort fokus på at gøre brugergræn-

sefladerne intuitive og brugervenlige på trods af – og på grund af - at løsnin-

gen skal fremstille og præsentere komplekse data. Mange af slutbrugerne vil 

være pædagogiske medarbejdere, der ikke nødvendigvis er meget IT-kyn-

dige, og som nemt og hurtigt skal kunne løse administrative opgaver, så det 

tager mindst mulig tid fra det pædagogiske arbejde og medvirker til at be-

grænse og effektivisere det nuværende administrative arbejde.  

 

4. Snitflader 

Det blev gennemgående påpeget, at det vil være en fordel med åbne snitfla-

der, så der vil være mulighed for efterfølgende integrationer med andre rele-

vante løsninger.  



 

 

27. juni 2018 

Side 3 af 4 
Herudover er det et grundlæggende behov fra Aarhus Kommune, at løsnin-

gen kan integrere med kommunens løn- og fraværssystem, børnenes ind-

meldelsesoplysninger, komme-gå-data om børnenes faktiske og forventede 

fremmøde samt medarbejdernes arbejdskalender.  

 

5. Machine learning 

Det er en vigtig del af opgaven, at planlægningsværktøjet tilbyder en stor 

grad af automatik omkring selve udarbejdelse af vagtplanen, herunder mu-

lighed for optimering og simulering af vagtplanen. Det er ikke tilstrækkeligt, 

at vagtplanen overholder alle regler om åbningstider, overenskomster og ar-

bejdstidsaftaler, integrerer med personalesystemet, og at data overføres til 

løn. Ingen af de eksisterende vagtplansystemer indeholder på nuværende 

tidspunkt den ønskede automatik, og der vil således gennemgående skulle 

udvikles på denne del.  

 

Aarhus Kommune har rigtigt gode data omkring børnenes fremmøde, og 

disse skal anvendes aktivt i planlægningen i forhold til fastlæggelse af vagt-

planer for medarbejderne, så tilstedeværelsen mellem medarbejdere og bør-

nenes fremmøde følges og automatiseres. Ud fra de forelagte løsninger kan 

det konstateres, at denne funktionalitet skal udvikles i forhold til markedets 

udbudte løsninger.  

 

På tilsvarende måde er det på baggrund af dialogen konstateret, at der tillige 

er et udviklingsarbejde i etableringen af en løsning for planlægning med ma-

chine learning med algoritmebaseret planlægning på Børn og Unge-områ-

det. Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt med en trinvis indføring. Plan-

læggeren (og medarbejderne) skal have mulighed for gradvist at adoptere 

metoden, og derfor bør der fortsat være en række elementer, som planlæg-

geren har mulighed for at tilpasse manuelt.  

 

6. Kommercielle vilkår  

Den samlede planlægningsløsning indeholder flere forskellige dele; vagt-

planlægning, administration af personale, medarbejderkommunikation, og en 

algoritmemotor, der skal ligge til grund for planlægningsopgaven.  

 

Alle de indbudte virksomheder pegede på, at opgaven ville være et investe-

ringsprojekt for deres virksomhed. Den beskrevne løsning findes ikke i forve-

jen, og der er et potentiale i udviklingen af denne løsning, der rækker ud 

over Aarhus Kommune. Derfor ses det som en mulighed for at berige deres 

eksisterende løsninger, og der blev udtrykt villighed til at justere deres res-

sourcer til opgaven.     

 

7. Udbudsdesign 

Det blev drøftet, hvilken udbudsform, der egnede sig bedst, til den type løs-

ning, Aarhus Kommune ønsker, set i forhold til, hvad markedet kan tilbyde af 

eksisterende løsninger. Det var en udbredt holdning hos virksomhederne, at 
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en dialogbaseret udbudsform var den mest velegnede, da flere elementer i 

opgaveløsningen med fordel kan udforskes i fællesskab i en dialogbaseret 

proces. Dette navnlig under hensyntagen til, at der vil være tale om udbud af 

en udviklingsopgave og dermed egentlig tilvirkning af et produkt for opfyl-

delse af det beskrevne behov til systemet. Der er derfor et særligt behov for 

at indhente leverandørernes input, feedback og spørgsmål undervejs i pro-

cessen med henblik på at sikre overensstemmelse mellem kommunens øn-

sker, behov og markedets muligheder for at tilvirke en ydelse til opfyldelse 

heraf. Samtidig kan Aarhus Kommune blive klogere på, hvilke kompetencer 

og tekniske løsninger, der er tilstede i markedet. Med en traditionel udbuds-

form vil der være en væsentligt forhøjet risiko for, at ydelsen ikke kan beskri-

ves, og at markedet ikke vil kunne sikre udvikling til opfyldelse af kommu-

nens behov og ønsker. Ligeledes vil der ikke være tilstrækkelig mulighed for 

gennem dialogen at få afgrænset og defineret ydelsen undervejs i processen 

og tilpasse krav og beskrivelser i overensstemmelse hermed.  

 

8. Implementering 

Flere leverandører peger på, at selve forandringsprocessen – at tage løsnin-

gen i brug og adoptere de nye arbejdsgange – er et lige så stort projekt, som 

selve udviklingen af løsningen.  

 

I Aarhus Kommune er kun få dele af processen omkring vagtplanlægning og 

administration af medarbejdernes løn og fravær i dag digitaliseret og er slet 

ikke automatiseret. Den ønskede planlægningsløsning understøtter derimod 

en næsten fuldautomatiseret proces, hvorfor det vil være en fordel at imple-

mentere det nye værktøj trinvist. Derfor bør man tilrettelægge implemente-

ringen, så slutbrugerne ikke fra første dag præsenteres for det samlede pro-

dukt, men for eksempel et enkelt modul ad gangen. Her bør man overveje 

en trappe-model, hvor man starter med den funktionalitet, der på kort sigt gi-

ver den største håndgribelige effekt for brugerne. Flere virksomheder i dialo-

gen peger på, at dette kunne være digitalisering af de nuværende manuelle 

tjenestetidsskemaer. Herefter kan der bygges på med de næste trin, så im-

plementering af den fulde løsning foregår over en årrække.  

 

 


