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Introduktion
Jf. kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd skal sekretariatet i
2012 iværksætte en evaluering af rådets arbejde for at optimere rådets nytteværdi for kommunerne og de øvrige interessenter. Evalueringen skal bl.a.
se på behovet for at udvide rådets rolle i forhold til leverandørmarkedet.
På rådets første ordinære og konstituerende møde i marts 2012 fastlagde
rådet i alt 5 fokusområder for indsatsen det første år.
Evalueringen vil tage afsæt i de fem fokusområder. Det primære mål med
evalueringen er at følge op på indsatserne det første år og opnå læring til
det videre arbejde. Evalueringen vil omfatte både en vurdering af målopfy ldelse i forhold til fastsatte succeskriterier, men også bredere vidensopsamling om arbejdet og de opnåede erfaringer.
I næstfølgende afsnit følger en beskrivelse af hvert af de fem fokusområder
med tilhørende definitioner, succeskriterier, øvrige fokusområder i evalueringen samt evalueringsmetode. Til sidst i dokumentet er angivet en overordnet tidsplan for evalueringen.

Fokusområde: Kendskab
Fokusområde:
Kendskab

Rådet vil være kendt for:
- at arbejde for de 5 arkitekturmål
- at være åbne
- at udøve nytænkning
- at rådets arbejde og anbefalinger smitter af på
virkeligheden
- at være til gavn for digitaliseringen på de enkelte
fagområder i kommunerne
- at kommunikere i et sprog tilpasset målgruppen

Definitioner

De 5 arkitekturmål:
1. Kommunerne vil have sammenhængende it. Det
er grundlaget for attraktive brugeroplevelser for
borgere og medarbejdere og for effektive arbejdsgange.
2. Kommunerne vil udvikle ressourcebevidst med
mulighed for at genbruge funktioner og data på
tværs.
3. Kommunerne vil bygge til forandring. Løsningerne skal være bygget, så de er lette og billige at
tilpasse ved eks. lovændringer.
4. Kommunerne vil have flere leverandører for at
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skabe konkurrence og innovation.
5. Kommunerne vil have driftsstabile, pålidelige og
sikre løsninger, så borgere og medarbejdere kan
have tillid til den digitale opgaveløsning.
Åbne: Der er stor gennemsigtighed i rådets arbejde, og rådet er gode til at kommunikere anbefalinger og beslutninger. Det er let at få et overblik
over rådets anbefalinger og beslutninger.
Nytænkning: Rådet foreslår nye måder, hvorpå der
kan skabes værdi i kommunerne gennem digitalisering; d.v.s. nye måder til at forbedre den kommunale service eller nye måder at gøre tingene
mere effektivt. Herunder arbejder rådet aktivt
med, hvordan nye teknologiske trends kan omsættes til at skabe værdi for kommunerne.
Rådets anbefalinger: Omfatter både generelle principper og metoder samt mere specifikke anbefalinger til enkeltprojekter.
Smitte af på virkeligheden: Der er konkrete, kendte
eksempler på, at rådets arbejde har betydet, at
nogle ting gøres på en ny måde som følge af rådets
anbefalinger.
Til gavn for digitaliseringen på de enkelte fagområder i
kommunerne: Rådets anbefalinger er til hjælp, som
kan omsættes i en konkret værdi i arbejdet med
digitalisering på de forskellige fagområder. Rådet
er et sted, man kan henvende sig for konkret vejledning.
Kommunikere i et sprog tilpasset målgruppen: Kommunikationen fra rådet er forståelig og tilpasset målgruppen.
Redskaber: Eksempelvis principper, vejledninger,
guides etc.
Succeskriterier

70% af de adspurgte kommunale beslutningstagere
har hørt om rådet og dets anbefalinger.
Rådet har publiceret mindst 5 redskaber, som giver kommunerne mulighed for at angribe deres
digitalisering på en ny måde.
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Øvrigt fokus i
evalueringen

I forhold til de respondenter, som har hørt om
rådet, afdækker evalueringen videre:
- Hvordan respondenten har opnået kendskab til
rådet (gennem direkte samarbejde, gennem møder, gennem direkte dialog med en eller flere af
rådets medlemmer i anden sammenhæng, oplæg
på konference, via netværksmøde, medier eller
andet).
- I hvilket omfang respondenterne forbinder rådet
med de ønskede karakteristika.

Metode

Spørgeskema til medlemmer af DKD (Det Kommunale Digitaliseringsråd) (kommunaldirektør
niveau), til et udvalg af digitaliserings- og it-chefer
samt til udvalgte, navngivne nøglepersoner på udvalgte fagområder.
Spørgeskema til udvalgte, navngivne nøglepersoner i staten.
Interview med ledelsen i KL og KOMBIT (direktørniveau).

Fokusområde: Kompetencer
Fokusområde:
Kompetencer

Rådet vil arbejde for at sætte fokus på it-arkitektur
kompetencer som strategisk vigtige for kommunerne og være med til at skabe efterspørgsel efter
disse kompetencer.

Definitioner

It-arkitektur kompetencer: Som udgangspunkt arbejdes med OIO arkitekturguidens overblik over
kompetencer i relation til OIO Enterprise Arkitektur metoden. Det vil være et led i arbejdet at prioritere og konkretisere behov for it-arkitektur
kompetencer i kommunerne.

Succeskriterier

Rådet har afholdt mindst to temadage med fokus
på opkvalificering af it-arkitektur kompetencer i
kommunerne.
Mindst 70% af respondenterne anser it-arkitektur
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kompetencer som vigtige i forhold til både at fastlægge og eksekvere digital strategi samt i forhold
til realisering af værdi i de enkelte projekter.
Øvrigt fokus i
evalueringen

Evalueringen skal afdække i hvilket omfang:
- Respondenterne selv bruger it-arkitektur kompetencer i egen digitalisering i kommunen
- Respondenterne har in house it-arkitektur kompetencer i egen organisation
- Respondenterne angiver, at rådets arbejde har
ændret deres opfattelse af it-arkitektur kompetencer
- Respondenterne angiver, at de er begyndt at
bruge it-arkitektur kompetencer som følge af
rådets arbejde

Metode

Spørgeskema til medlemmer af DKD (Det Kommunale Digitaliseringsråd) (kommunaldirektør
niveau), til et udvalg af digitaliserings- og it-chefer
samt til udvalgte, navngivne nøglepersoner på udvalgte fagområder.
Interview med ledelsen i KL og KOMBIT (direktørniveau).
Dagbog i sekretariatet over arrangementer i regi af
rådet med fokus på kompetence.

Fokusområde: Succes sammen
Fokusområde:
Succes sammen

Rådet vil arbejde ud fra en forudsætning om, at vi
bliver en succes sammen, når vi fælles tager opgaven med tværgående it-arkitekturstyring på os.

Definitioner

Tværgående it-arkitekturstyring: Fælles rammer, principper, standarder og metoder, som har til formål
at sikre et sammenhængende og agilt it-landskab i
kommunerne (jf. de 5 arkitekturmål).
Netværksaktiviteter: Temadage om it-arkitektur, åbne reviews af dele af rammearkitekturen etc. Den
aktive indsats består i at forberede sig ved at læse
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tilsendt materiale og deltage i eksempelvis en
workshop.
Arbejdsgrupper: Grupper af it-arkitekter m.fl., som
aktivt skaber et produkt. Den aktive indsats består
i at aktivt at være med til at skabe produktet.
Tovholder: En arbejdsgruppens tovholder er den
ansvarlige for eks. at sikre:
- at kommissorium udarbejdes og godkendes
af It-Arkitekturrådet (i samarbejde med sekretariatet)
- at allokere medlemmer til gruppen (i samarbejde med sekretariatet)
- forberedelse og opsamling af møder
- fremlægge resultater for It-Arkitekturrådet
og andre
- kontaktpunkt for sekretariatet og evt. eksterne samarbejdspartnere
(De enkelte opgaver kan med fordel uddelegeres
til medlemmer af arbejdsgruppen)
Succeskriterier

Mindst 80 kommunale medarbejdere har deltager i
netværksaktiviteter i regi af rådet.
Mindst 20 kommunale medarbejdere har deltaget
aktivt i arbejdsgrupper i regi af rådet.
Der er oprettet mindst 2 arbejdsgrupper i regi af
It-Arkitekturrådet med en kommunal medarbejder
som initiativtager og tovholder.

Øvrigt fokus i evalueringen

Evalueringen skal afdække i hvilket omfang:
- Respondenterne ser it-arkitekturstyring på tværs
af kommunerne og i fællesoffentligt regi som en
forudsætning for, at vi kan høste gevinsterne
ved digitalisering
- Respondenterne (de kommunale) selv har deltaget i eller har medarbejdere, som har deltaget aktivt i arbejdet med den tværgående itarkitekturstyring

Metode

Spørgeskema til medlemmer af DKD (Det Kommunale Digitaliseringsråd) (kommunaldirektør
niveau), til et udvalg af digitaliserings- og it-chefer
samt til udvalgte, navngivne nøglepersoner på ud-
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valgte fagområder.
Spørgeskema til udvalgte, navngivne nøglepersoner i staten.

Fokusområde: Politisk dagsorden
Fokusområde:
Politisk dagsorden

Kommunernes It-Arkitekturråd vil være kendt i
KL’s bestyrelse og sikre politisk forståelse for, at
vi arbejder på den lange bane for at skabe fremtidens digitale landskab uden monopoler.

Definitioner

Kendt i KL’s bestyrelse: KL’s bestyrelse skal have
kendskab til It-Arkitekturrådet som et organ, der
yder kvalificeret rådgivning om it-arkitekturstyring.

Succeskriterier
Øvrigt fokus i evalueringen

Anledninger hvor der på den politiske dagsorden
har været mulighed for at skabe kendskab til rådet
og forståelse for budskabet.

Metode

Sekretariatet fører dagbog over aktiviteter i relation til rådet på den politiske dagsorden.
Interview med ledelsen i KL og KOMBIT (direktørniveau).

Fokusområde: Dagsorden i medierne
Fokusområde:
Dagsorden i
medierne

Kommunernes It-Arkitekturråd vil sætte en dagsorden i medierne. Både de faglige medier og de
bredere, landsdækkende medier.

Definitioner

Faglige medier: Eks. Version 2, Computerworld.
Bredere medier: Eks. Politiken, Berlingske
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Succeskriterier

Rådet er blevet citeret mindst 10 gange i faglige
medier.
Rådet er blevet citeret mindst 2 gange i bredere
medier.
Rådet har startet (plantet) 3 historier i medierne.

Øvrigt fokus i evalueringen

Et overblik over rådets synlighed i forskellige medier, herunder også blogs på nettet etc.

Metode

Optælling.
Sekretariatet fører dagbog over aktiviteter i relation til rådet på medie dagsordenen.

Plan for evaluering
Marts 2012

Beslutning om fokusområder i rådets indsatser det første år.

Maj 2012

Beslutning om succeskriterier og
øvrigt fokus i evalueringen.

November 2012

Midtvejsevaluering:
Drøftelse i rådet
Drøftelse med ledelsen i KL og
KOMBIT
Overvejelser om der skal mere fokus på leverandører i arbejdet.

Evaluering

Evaluering, som skitseret ovenfor
under hvert af de 5 fokusområder.

Afrapportering

April 2012
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