Spørger 1:


Tilbudsgiver skal fremsende referencer på tilsvarende opgaver. Udbudsbetingelserne specificerer
imidlertid ikke, hvad den aktuelle opgave hos SIRI går ud på – bortset fra, at der helt overordnet er tale
om et beregningsværktøj på integrationsområdet. Da kravspecs for opgaven ikke er nævnt, er det svært
for en leverandør at vurdere, hvilke referencer der kan være relevante for dette udbud.
Svar:
Opgaven går ud på at udvikle et beregningsværktøj, der kan vise økonomiske gevinster for
kommunerne ved investeringer i integrationsområdet. Det kan både handle om yderligere faglige
indsatser som eksempelvis at øge antallet af samtaler eller sætte ind med mentorsamtaler. Det kan
også handle om en ny tilrettelæggelse af måden at udføre integrationsindsatsen på, eksempelvis
gennem en mere teambaseret indsats.
Helt konkret er der tale om et værktøj, der består af et input (fx øget indsats), der resulterer i et output
i form af en beregning af konsekvenserne af inputtet for de kommunale budgetter på både indtægtsog udgiftssiden. Kommunerne skal selv justere inputtet, så de forholdsvist simpelt kan udregne
konsekvenser af investeringer i integrationsindsatsen for det kommunale budget. Desuden skal det
være muligt at se konsekvenser på både kort og langt sigt, så kommunerne får de bedst mulige
forudsætninger for at træffe beslutninger om investeringer på integrationsområdet.
Lignende værktøjer har været udarbejdet på andre velfærdsområder eksempelvis på social- og
beskæftigelsesområdet. Referencer fra sådanne opgaver kan eksempelvis vedlægges.



Selv om tilbudsgiver skal fremsende CV’er som dokumentation for de tilbudte medarbejderes
kvalifikationer og erfaring med lignende opgaver, definerer udbudsbetingelserne hverken kravspecs for
den aktuelle opgave eller konkrete it-mæssige kompetencer, der efterspørges. Det er derfor svært at
udvælge de rigtige CV’er og projektreferencer.
Svar:
Jf. ovenstående svar vil kompetencer med opbygning af sådanne konsekvensværktøjer, der har været
gennemført på andre velfærdsområder være relevante projektreferencer/erfaring med tilsvarende
opgaver til vedlæggelse.



Kontraktværdien på 200.000 kr. svarer til ca. 200 konsulenttimer, som udover det egentlige
udviklingsarbejde skal omfatte udarbejdelse af vejledning og definitionsark til beregningsværktøjet
samt tests i kommuner og diverse møder. Umiddelbart vil vi mene, at det kan være svært at udvikle et
optimalt beregningsværktøj inden for SIRIs budgetramme.
Svar:
Rammen på 200.000 kr. ændres ikke. Der et tale om udvikling af et beregningsværktøj og ikke et itsystem. Det er således styrelsens vurdering, at det kan udføres inden for den udmeldte ramme.

Spørger 2:
1. Udarbejdes kravsspecifikation ved indgåelse af kontrakt?
Opgavekriterier samt udarbejdelse af det konkrete værktøj vil blive aftalt i forbindelse med
iværksættelse af opgaven.
2. Vil det være muligt at uddybe, om justering betyder ændring af beregningsmodel eller om
kommuner kan indtaste tal til at afprøve deres gevinster?
Med justering menes, at kommunerne selv skal kunne indtaste inputtallene, da størrelsen på deres
målgrupper for integrationsindsatsen er forskellige. Der er således ikke tale om, at kommunerne
skal ændre i selve beregningsmodellen, men alene justere forudsætningerne.
3. Skal der påregnes fysiske møder med testkommuner?
Idet der er tale om en opgave, der skal arbejdes med i kommunerne, er det styrelsens vurdering, at
leverandøren er i kontakt med en række kommuner i forbindelse med udarbejdelse af
beregningsmodellen. Kontakten til kommunerne vil ske i et samarbejde med styrelsen, herunder
om der er behov for konkrete møder med kommunerne.
4. Hvilken forventning er der til møder? Spørgsmålet stilles i forhold til at skrive tilbud inkl. Transport.
Det er hensigten at kommunerne skal inddrages, jf. styrelsens svar ovenfor. Det nærmere omfang
af evt. mødeaktivitet m.v. fastlægges i forbindelse med den konkrete fastlæggelse af opgaven samt
udvikling af beregningsværktøjet undervejs.
5. Vedr. Ophavsrettigheder og publicering har SIRI fuld ophavsret. Vil forventning være at al
programmering og kildekode udleveres til SIRI eller at SIRI har adgang til en kopi som ikke kan
videresælges?
Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal have ophavsrettigheder til system,
programmering og kildekode, idet styrelsen skal anvende produktet i et samarbejde med
kommunerne.

