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1. Velkommen og siden sidst 

Allan Bager, Odense Kommune, Formand for It-Arkitekturrådet, og Ghita Thiesen, 

KL 

Orientering om aktuel status på forskellige projekter og problemstillinger 

m.v. 
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2. Grunddata initiativet i den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi 

Peter Falkenberg, KL 

Efter en udskydelse af aftalen for fælles grunddata ved økonomiforhandlin-

gerne for 2013 før sommerferien, er aftalen nu en realitet. Aftalen omfatter 

igangsættelse af samtlige aftalepakker under grunddataprogrammet. 

Den overordnede organisering er etableret, hvorimod den decentrale orga-

nisering samt planlægning er under udformning for de enkelte projekter.  

 

Indstilling 

Det indstilles at:  

- It-Arkitekturrådet tager orienteringen til efterretning. 

- It-Arkitekturrådet erklærer sig enig i, at arbejdet med fælles grundda-

ta er centralt for etablering og videre udvikling af kommunernes fæl-

les rammearkitektur. 

- It-Arkitekturrådet støtter op om, at KL fortsat trækker på de allere-

de udpegede kommunale eksperter til at kvalificere KL's interesseva-

retagelse i forhold til en fællesoffentlig datafordeler, evt. suppleret 

med yderligere eksperter efter behov. 

 

Sagsfremstilling 

Ved økonomiforhandlingerne for 2013 arbejdede KL og regeringen på at 

indgå en aftale om et fælles grunddataprogram. Det lykkedes ikke, blandt 

andet på grund af manglende enighed om de økonomiske konsekvenser.  

 

KL’s sekretariat har hen over sommeren videreført forhandlingerne , og 

formandskab og bestyrelse behandlede sagen på møderne i august 2012 

med henblik på forhandlingsmandat til sekretariatet.  

Aftalen er nu en realitet og sikrer, at kommunerne fremover – i modsætning 

til i dag – får indflydelse på drift og udvikling af grunddata bl.a. gennem 

deltagelse i en nyoprettet grunddatabestyrelse. KL’s repræsentant i grundda-

tabestyrelsen er afdelingschef, Ralf Klitgaard Jensen. 

 

Grunddataprogrammet indeholder i store træk følgende: 

• På ejendomsområdet forbedres registrene således, at oplysnin-

ger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold regi-

streres i de autoritative registre på ejendomsområdet (Matrikel, 

Tingbog og BBR) på en ensartet måde – hvorved registerdel af 

ESR kan fjernes. 

• På adresseområdet etableres en sammenhængende infrastruktur, 

og datagrundlaget forbedres, så det sikres, at data om adresser, 
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stednavne og administrative enheder stilles til rådighed for alle 

på en effektiv måde. 

• På vandforvaltningsområdet etableres et landsdækkende fælles-

offentligt grunddatasæt for vandløb. 

• På geodata-området gives der fri adgang til geografiske data for 

alle og frem mod økonomiaftalen for 2014 drøftes behovet for 

en mere effektiv og forpligtende model for vedligeholdelse af 

geo-data. 

• På virksomhedsområdet forbedres datagrundlaget i CVR-

registeret, og der gives fri adgang til CVR-data og selskabsdata 

for alle. 

• Der etableres fælles distribution af grunddata gennem en fælles-

offentlig infrastrukturkomponent (datafordeler), der sikrer mere 

effektiv og billigere distribution af grunddata. Udviklingen af 

den fællesoffentlige datafordeler samordnes med den fælles-

kommunale serviceplatform, der er under udvikling i regi af 

KOMBIT, og der sker så vidt muligt genbrug og fælles udvik-

ling af relevante komponenter. De nærmere vilkår herfor aftales 

parterne imellem.  

 

Persondata er også autoritative grunddata i den offentlige forvaltning i 

Danmark. Persondata (CPR) er indeholdt i aftalen ved, at der er enighed 

om, at det skal analyseres, hvad og hvordan persondata skal moderniseres 

og indgå i programmet, så der kan laves aftale om dette i forbindelse med 

økonomiaftalen for 2014.  

 

Fordeling af ansvar i KL for de enkelte hovedspor er ligeledes på plads. Her 

vil ansvaret for de 4 spor vedr. ejendomme, adresser, kort og miljø, blive 

håndteret af KL’s Teknik- og Miljøkontor, ansvaret for sporet omkring per-

sondata, vil være placeret i kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening 

og for grunddatadistribution, vil ansvaret være placeret i kontoret for Ar-

bejdsgange og It-Arkitektur. Her vil kontorchef Ghita Thiesen repræsentere 

KL i styregruppen.  

  

Den tværgående infrastruktur til distribution af grunddata, også omtalt som 

den fællesoffentlige ”datafordeler”, etableres med henblik på at sikre effek-

tiv og billig distribution af grunddata. Datafordeleren bliver samordnet med 

den såkaldte serviceplatform, som er under etablering i KOMBIT som led i 

monopolbruddet. Der kan i den sammenhæng også blive tale om genan-

vendelse eller fælles udvikling af komponenter.  

En fortsættelse af samarbejdet mellem de kommunale eksperter udpeget af 

it-arkitekturrådet, KOMBIT og KL, vil være et centralt udgangspunkt for at 

sikre de kommunale generelle såvel som specifikke behov til distribution af 

grunddata. 



 

  5 

De kommunale eksperter er: 

 

- Ole Bech, Roskilde Kommune 

- Michael Breuning, Odense Kommune 

- Tonny Andreasen, Aalborg Kommune 

- Sten Deth, Gentofte Kommune 

 

Bilag 

 Bilag 1: Publikation “Gode grunddata til alle”, omdeles i trykt udga-

ve på mødet d. 27. november 2012. 

 Bilag 2: Aftaletekster for grunddata. 
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3. Besøg af Jens Krieger Røyen 

 

Baggrund 

Digitaliseringsstyrelsen har været igennem en omstrukturering, hvor de har 

ændret på opgave- og ansvarsfordelingen. Det betyder bl.a. fornyet fokus på 

arkitekturarbejdet og nye øjne på standardiseringen. Jens Krieger Røyen er 

kontorchef for systemudvikling og grunddata. 

 

Indstilling 

Det indstilles at: 

 Jens Krieger Røyen præsenterer sig selv og sit kontor for It-

Arkitekturrådet. 

 It-Arkitekturrådet drøfter hvilke temaer der, ud fra rådets opfattelse, 

er vigtige at have et fremtidigt samarbejde om, staten og kommu-

nerne imellem, herunder om der er nogle aktuelle, konkrete arkitek-

tur-behov, som det er særligt vigtigt at komme videre med inden for 

nærmeste fremtid. 

 

Sagsfremstilling 

Kontoret har ansvaret for at skabe overblik over den fællesoffentlige digita-

le infrastruktur og levere en fælles ramme for it-arkitektur i den offentlige 

sektor. Kontoret står desuden for den fortsatte udvikling af borger.dk og er 

videncenter for systemudvikling i Digitaliseringsstyrelsen. Kontoret er end-

videre ansvarlig for at sikre en mere effektiv distribution og genbrug af 

grunddata. 

 

De fællesoffentlige standarder for Sag og Dokument er også en del af kon-

torets ansvarsområde, og på et åbent og konstruktivt møde i oktober i år 

har KL præsenteret Digitaliseringsstyrelsen for kommunernes ønsker til 

styrelsens rolle i forbindelse med fortsat vedligehold og udvikling af stan-

darderne.  

 

Initiativ 9.4 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , om det fælles over-

blik over it-arkitekturen, er en af de aktiviteter, hvor der allerede foregår et 

vist samarbejde mellem KL/kommunerne og Digitaliseringsstyrelsen.   
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4. Realisering af centrale dele i rammearki-
tekturen 

Morten Hass, KOMBIT 

Med udgangspunkt i rammearkitekturen, arbejder KOMBIT hen imod ud-

bud af en stribe af støttesystemer, der fremover skal understøtte fælles-

kommunale fagsystemer. It-Arkitekturrådet og netværket af kommunale it-

arkitekter har i det sidste års tid løbende været involveret. Kommunale it-

arkitekter og leverandører har været indbudt til review, og It-

Arkitekturrådet har taget stilling til de overordnede strategiske valg i ud-

formning af arkitekturen. It-Arkitekturrådet vil nu blive orienteret om aktu-

el status i arbejdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet tager status til efterretning og giver 

eventuelle bemærkninger til det videre arbejde. 

 

Bilag 

Bilag 3: Tidsplan for udbud på monopolområdet, herunder støttesystemer i 

rammearkitekturen, fremgår af: 

http://www.kombit.dk/sites/default/files/projekter/Udbudsplan-

grafik_v0.6.pdf. Bilag er endvidere fremsendt i mail med materiale. 

 

 

http://www.kombit.dk/sites/default/files/projekter/Udbudsplan-grafik_v0.6.pdf
http://www.kombit.dk/sites/default/files/projekter/Udbudsplan-grafik_v0.6.pdf
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5. Arkitekturarbejdet på sundhedsområdet  

Poul Erik Kristensen og Peter Falkenberg, KL 

Baggrunden for at løsning af sikkerhedsspørgsmål på sundhedsområdet 

forelægges It-Arkitekturrådet er, at denne problemstilling har en generisk 

karakter, som skal håndteres generelt på tværs af kommunale sektorområ-

der.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet, på baggrund af blueprint om sikkerhed 

på sundhedsområdet, giver input til det videre arbejde.    

 

Sagsfremstilling 

KL’s Center for Social og Sundhed har i forbindelse med integration til den 

nationale service for det fælles medicinkort håndteret nationale krav om 

sikkerhed i forbindelse med kommunernes håndtering af personfølsomme 

oplysninger. I denne forbindelse har centeret fået udarbejdet et blueprint 

om håndtering af sikkerhed. Dette kan danne baggrund for en mere generel 

og generisk drøftelse af håndtering af sikkerhedsspørgsmål i kommunerne i 

It-Arkitekturrådet.  

 

Bilag 

Bilag 4: Blueprint om sikkerhed på sundhedsområdet.  
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6. Arkitekturrapporten 

Ulla Lund Eskildsen og Michal Ingvald Sørensen, KL, Mette Kurland, KOMBIT, 

Ghita Thiesen og Pia Hansen, KL 

Arkitekturrapporten er et helt centralt styringsobjekt, der skal holde It -

Arkitekturrådet og andre orienterede om rammearkitekturens anvendelig-

hed, behov for udvidelser m.v. For at sikre det rigtige grundlag for arkitek-

turstyringen skal brug af arkitekturrapporten times rigtigt i projekternes 

livscyklus, og den skal indeholde de nødvendige og tilstrækkelige oplysnin-

ger. Skabelonen for rapporten er blevet justeret på baggrund af tidligere 

erfaringer. Den reviderede rapport er nu afprøvet i to projekter, og rappor-

terne fremlægges nu i It-Arkitekturrådet til drøftelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:  

- drøfter de fremlagte rapporter 

- giver input til, hvornår rapporten bedst anvendes i projekter i hen-

holdsvis kommunerne, KL, KOMBIT og fællesoffentligt. 

 

Sagsfremstilling 

Den fælleskommunale arkitekturstyring skaber først værdi, når den omsæt-

tes og anvendes i praksis i konkrete projekter. Arkitekturrapporten er et helt 

centralt styringsobjekt, der skal holde It-Arkitekturrådet og andre orientere-

de om rammearkitekturens anvendelighed, behov for udvidelser og juste-

ringer i arkitekturen m.v. Samtidig er det intentionen, at rapporten fungerer 

som en tjekliste ved væsentlige arkitekturvalg i de enkelte projekter.  

 

Rapporten har tidligere været afprøvet, med rapporter fremlagt for It-

Arkitekturrådet. Det har givet anledning til justeringer i rapportens ud-

formning, bl.a. med vægt på, at projekterne også kan angive, hvordan de 

bidrager til rammearkitekturen.  

 

Den reviderede rapport er nu afprøvet i følgende projekter: 

- Fælles Sprog III (ny standard for dokumentation af en borgers 

sundhedstilstand). Projektet er et led i Handlingsplanen for den fæl-

leskommunale strategi. KL har projektledelsen. 

- Byg og Miljø (tidligere ‘Min Digitale Byggedag’. Projektet har tidlige-

re fremlagt en arkitekturrapport for It-Arkitekturrådet, i marts 

2012). Projektet er et led i Handlingsplanen for den fælleskommuna-

le strategi. Projektledelsen er overdraget til KOMBIT. 
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Det er nu planen, at rapporten skal udbredes til et større spektrum af pro-

jekter: kommunale projekter, fælleskommunale projekter, herunder i KL 

regi, KOMBIT projekter og fællesoffentlige projekter. Det giver anledning 

til at drøfte, hvornår i projekternes livscyklus, at rapporten anvendes mest 

hensigtsmæssigt med henblik på at sikre de rigtige håndtag i arkitektursty-

ringen. 

 

Bilag 

Bilag 5: Arkitekturrapport fra projektet ‘Fælles Sprog III’. 

Bilag 6: Arkitekturrapport fra projektet ‘Byg og Miljø’. 

 

Projektet ‘Byg og Miljø’ har tidligere udarbejdet en arkitekturrapport, se evt. 

bilag 2 fra 1. ordinære møde i It-Arkitekturrådet: 

http://www.kl.dk/Giv-input-til-dagsordenen-for-Kommunernes-It-

Arkitekturrad/Kommunernes-It-Arkitekturrad-har-taget-

arbejdshandskerne-pa-id100959/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kl.dk/Giv-input-til-dagsordenen-for-Kommunernes-It-Arkitekturrad/Kommunernes-It-Arkitekturrad-har-taget-arbejdshandskerne-pa-id100959/
http://www.kl.dk/Giv-input-til-dagsordenen-for-Kommunernes-It-Arkitekturrad/Kommunernes-It-Arkitekturrad-har-taget-arbejdshandskerne-pa-id100959/
http://www.kl.dk/Giv-input-til-dagsordenen-for-Kommunernes-It-Arkitekturrad/Kommunernes-It-Arkitekturrad-har-taget-arbejdshandskerne-pa-id100959/
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7. Mox og beskedfordeler 

Nikolaj Skovmann Malkov, KL og Rasmus Halkjær Iversen, KOMBIT 

I KOMBIT’s rammearkitekturprogram indgår en beskedfordeler (RA be-

skedfordeler), og i MOX-projektet anvendes beskedfordeling. På seneste 

arkitekturrådsmøde blev der efterspurgt en redegørelse for forholdet mel-

lem de to instanser af beskedfordeleren. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet modtager orientering om sammenhæn-

gen mellem Beskedfordeleren i KOMBIT’s rammearkitekturprogram og 

beskedfordeling i MOX-projektet. 

 

Sagsfremstilling 

MOX og RA beskedfordeler er to forskellige projekter med forskellige for-

mål. Men de arbejder begge med beskedfordeling, og der er synergi imellem 

dem. 

  

MOX-projektet har to overordnede leverancer i år. Specifikationen for 

MOX og en afprøvning af konceptet, herunder brugen af en åben standard-

protokol for beskedfordeling. Hovedformålet for MOX er ikke at tilveje-

bringe en beskedfordeler. Men projektet har brug for beskedfordeling i for-

bindelse med afprøvningerne og gør sig i den anledning nogle erfaringer 

omkring beskedformater og brugen af åben standard protokoller til besked-

fordeling.  

  

Hovedformålet for RA beskedfordeler er at levere en infrastruktur kompo-

nent, der kan transportere beskeder. RA beskedfordeler projektet kan bruge 

MOX ift. forslag til specificering af beskeder/beskedformatet og brug af 

beskedfordelingsprotokoller.  

 

RA beskedfordeler projektet kan bruge MOX-projektets erfaringer til 

kommende udbud.  
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8. Status på det indledende arbejde med arki-
tektur på børne- og kulturområdet 

Nikolaj Skovmann Malkov og Kirsten Jørgensen (Børn og Uddannelse), KL 

Rammearkitekturen er et vigtigt redskab til at kommunerne i fællesskab 

både på kort og lang sigt kan stille de rigtige krav til markedet, staten og 

andre samarbejdsparter i forbindelse med digitalisering af fagområder. Der-

for pågår der et løbende arbejde med at udvide rammearkitekturen til flere 

kommunale fagområder, herunder børne- og kulturområdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:  

- Orienteres om det indledende arbejde med rammearkitektur på børne- 

og kulturområdet. 

- Drøfter og giver input til det videre arbejde med rammearkitektur på 

børne- og kulturområdet. 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturområdet er i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 

defineret som dagtilbudsområdet, børn og unge med særlige behov, kultur 

og fritidsområdet, herunder folkebiblioteker, folkeoplysning og folkeskolen. 

Der er gode grunde til at se området som et samlet område, da der er et 

stort behov for at kunne lade informationer flyde mellem dagtilbud, skole, 

udsatte børn m.v., og skolerne og bibliotekerne har beslægtede udfordringer 

omkring distribution og rettighedsspørgsmål på digitale materialer. I første 

omgang er det indledende arbejde dog koncentreret omkring folkeskolen og 

biblioteksområdet, hvor der er større digitaliseringsprojekter i gang. 

 

Det indledende arbejde er af hensyn til begrænsede arkitektressourcer kon-

centreret omkring at skabe et overordnet overblik over området og prøve at 

påvirke øvrige igangværende initiativer i en retning, så de er afstemt med 

rammearkitekturarbejdet.  

 

“It i folkeskolen” er samlebetegnelsen for en række initiativer forankret i 

hhv. den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 

omkring øget anvendelse af it i folkeskolen. Ift. det indledende arkitektur-

arbejde kan følgende nævnes:  

 

 Møde mellem UNI-C og KL/Arkitekturrådets sekretariat omkring 

mulige samarbejdsflader på arkitekturområdet. 

 Delvist som en afløber af mødet blev det i styregruppen for ”It i 

folkeskolen” besluttet, at arbejdsgruppen for distributionsplatfor-
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men også skulle sætte gang i et arbejde omkring it- og forretningsar-

kitekturen/rammearkitektur på området.  

 Ifm. digitaliseringsreformen af velfærdsområderne skal der igangsæt-

tes en konsulentanalyse af it-infrastrukturen, herunder også på ud-

dannelsesområdet. Der er indgivet kommentarer med udtrykt ønske 

om, at analysen tager udgangspunkt i en analyse og modellering af 

forretningen på området. En afdækning af områdets centrale forret-

ningsobjekter vil være et vigtigt bidrag til rammearkitekturarbejdet.  

 

Med den rigtige vinkling vil resultaterne fra de igangværende analyser med 

fordel kunne anvendes som afsæt for, at KL/Arkitekturrådets sekretariat 

kan igangsætte et arbejde med at udvide rammearkitekturen til også at om-

fatte børne- og kulturområdet, i første omgang nok afgrænset til uddannel-

sesområdet.  
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9. Hovedresultater fra foranalysen i projekt 
Forretningskrav 

Mette Kurland, KOMBIT, og Nikolaj Skovmann Malkov, KL 

Baggrunden for foranalysen for Projekt ”Forretningskrav” er,  at KOMBIT, 

KL og kommunerne får et oplyst grundlag til, at træffe en afgørelse om, 

hvordan den fremtidige håndtering af forretningsviden, inklusive lovover-

vågning, i forbindelse med it-udvikling og drift skal forankres og udføres 

bedst muligt for kommunerne. Det omfatter dels spørgsmål omkring, hvor-

dan arbejdet skal organiseres, og ansvaret skal placeres, og dels spørgsmåle-

ne omkring metoder og teknisk understøttelse af arbejdet. 

 

Arbejdet med foranalysen er stadig i gang og forventes afsluttet omkring 

årsskiftet. Arbejdet forventes præsenteret for arkitekturrådet på mødet i 

februar måned 2013. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at arkitekturrådet: 

 Modtager orientering og status på foranalysen. 

 Orienteres om, at der er gode argumenter for at fortsætte arbejdet 

med Forretningskrav. 

 Giver feedback til det videre arbejde. 

 

Sagsfremstilling 

Traditionelt har opgaven med fortolkning af gældende ret ligget hos leve-

randørerne herunder specielt KMD. I dag er det derfor ikke unormalt, at 25 

% eller mere af kommuners løbende udgifter til enkelte it-systemer tilskri-

ves lovvedligehold. Såfremt lovovervågning og vedligehold af forretnings-

krav hjemtages til kommunerne, vil leverandørernes faktiske udgifter til 

lovvedligehold reduceres, idet leverandører nu kun skal udføre den egentli-

ge opdatering af it-systemer. Det forventes dermed, at en hjemtagelse af 

forretningskrav vil reducere kommunernes løbende omkostninger til drift af 

it-systemer.  

 

Såfremt forretningskrav er forankret hos enkelte leverandører, er fortolk-

ningen af lovgivningen proprietær, hvilket gør det svært eller umuligt for 

nye leverandører at implementere samme fortolkning af lovgivningen. Dette 

kan enten udelukke nye leverandører fra markedet eller resultere i uens im-

plementeringer. En hjemtagelse af forretningskrav til kommunerne vil der-

for gøre det lettere for nye leverandører at komme ind på det kommunale 

it-marked, idet fortolkningen af lovgivningen i form af forretningskrav er 
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lettilgængelig. Dette kan på sigt resultere i bedre, billigere og mere standar-

diserede løsninger. 

 

En anden central del af forretningskrav omhandler metoder og modellering 

af forretningskravene. Det betyder, at der skal stilles guides og vejledning til 

rådighed for it-projekterne, så vi får standardiserede produkter, der kan 

understøtte arbejdet med forretningskrav. 



 

  16 

10. Det videre arbejde i regi af It -
Arkitekturrådet 

Pia Hansen, KL. 

Siden Kommunernes It-Arkitekturråd blev etableret som nyt organ, er der 

skabt en række værdifulde erfaringer. Det er nu tid til at kigge frem og læg-

ge planer for indsatsen både i det korte og lange perspektiv. Som udgangs-

punkt for det videre arbejde vil sekretariatet udarbejde et oplæg til et road-

map arbejde med at udvikle og udbrede arkitekturstyringen. Roadmap’et skal 

bl.a. fungere som vigtigt input til en revideret kommunikationsstrategi og -

plan, der inkluderer etablering af et rammearkitektursite. Sekretariatet stiller 

forslag om afholdelse af en temadag for kommunale digitaliseringsledere, it-

arkitekter m.fl. samt leverandører i løbet af første halvår 2013. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

a. Tager orientering om arbejdet med road map til efterretning og 

giver eventuelle bemærkninger til det videre arbejde 

b. Drøfter formål med og forventninger til rammearkitektursite 

c. Beslutter at afholde en temadag og giver input til temaer og 

fokuspunkter for dagen 

d. Tager orientering om replanlægning af evaluering til efterret-

ning og giver eventuelle bemærkninger 

e. Melder tilbage, om det vil være muligt at rykke deadline for 

fremsendelse af mødemateriale og samtidigt bibeholde mulig-

hederne for en god forberedelse 

 

Sagsfremstilling 

Kommunernes It-Arkitekturråd blev etableret som organ i november 2011 

og holdt sit første ordinære og konstituerende møde i marts 2012. I den 

forgangne periode har der været fokus på at skabe synlighed om It-

Arkitekturrådet fælleskommunalt og fællesoffentligt og sikre aktiv involve-

ring af kommunale it-arkitekter i arbejdet. Det er bl.a. sket ved direkte dia-

log med fællesoffentlige interessenter, synlig deltagelse i Digitaliser Dan-

mark 2012 og etablering af et netværk af kommunale it-arkitekter m.v. Net-

værket har bl.a. deltaget aktivt i review af arkitekturprodukter fra KOMBIT 

programmet, der realiserer centrale dele af rammearkitekturen, ligesom en 

arbejdsgruppe udvikler et konkret produkt, der skal sikre gevinstrealisering 

med sag- og dokumentstandarderne.  
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Der er skabt en række værdifulde erfaringer, og det er nu tid til at kigge 

frem og lægge planer for indsatsen både i det kommende år og i årene 

fremover. 

 

a. Roadmap 

Udvikling og udbredelse af fælleskommunal arkitekturstyring med ramme-

arkitekturen som omdrejningspunkt er en langsigtet opgave, som samtidigt 

skaber og fortsat skal skabe resultater også på den korte bane. Første skridt 

til rammearkitekturen er taget i forbindelse med de kritiske monopolbrud 

på kontantydelsesområdet med tilhørende støttesystemer, og samtidigt har 

arbejdet bredt sig som ringe i vandet til andre områder.  

 

Et roadmap er et værktøj til at time forandringer i forretning og teknologi. 

Sekretariatet, KL og KOMBIT vil, i fællesskab, udarbejde et oplæg til 

roadmap for den videre udvikling og udbredelse af den fælleskommunale 

rammearkitektur. Roadmap’et skal give en vurdering af de nødvendige og 

tilstrækkelige skridt og den hensigtsmæssige timing i at realisere rammeark i-

tekturen som kommunernes værktøj til at skabe sammenhængende, frem-

tidssikret og effektiv it, udviklet på et flerleverandørmarked. 

 

Målet er at give rammearkitekturens interessenter et overordnet billede af 

vejen mod den fælleskommunale rammearkitektur – inden for en overord-

net ramme, som levner rum til den løbende udvikling og innovation. 

Roadmap’et kan således danne udgangspunkt for forventningsafstemning 

og prioritering af indsatser, og samtidig kommer det til at spille en stor rolle 

i tilrettelæggelse af kommunikationsarbejdet.  

 

Det er planen, at road map’et skal behandles af It-Arkitekturrådet på mødet 

i februar 2013.  

 

b. Rammearkitektursite 

Road map’et bliver et vigtigt input til at sikre den rette timing i den videre 

kommunikationsindsats. På baggrund af de hidtidige erfaringer og med 

henblik på at kigge frem i arbejdet, er It-Arkitekturrådets sekretariat ved at 

revidere kommunikationsstrategi og –plan. Revideret kanalstrategi, herun-

der etablering af et rammearkitektur site, er et led i arbejdet. It-

Arkitekturrådets forretningsudvalg vil løbende blive inddraget i arbejdet, 

ligesom det er hensigten at etablere en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe 

omkring etableringen af selve rammearkitektur sitet, med kommunal delta-

gelse i det omfang, det praktisk lader sig gøre. Revideret kommunikations-

strategi- og plan forelægges It-Arkitekturrådet på mødet i februar 2013.  
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På mødet i november vil sekretariatet gerne drøfte, hvad It-Arkitekturrådet 

ser som det primære formål med et rammearkitektursite, og hvilke forvent-

ninger It-Arkitekturrådet har til sitet. 

 

c. temadag 

It-Arkitekturrådet har ved flere lejligheder drøftet afholdelse af temadage 

med fokus på eks. kompetenceudvikling af kommunale it-arkitekter, ud-

veksling af viden og cases etc. Sekretariatet vil gerne tage initiativ til afhol-

delse af en temadag i det nye år. Mulighederne for målgruppe og fokus-

punkter for en temadag er flere. En mulighed er at afholde et arrangement, 

som i umiddelbar forlængelse af allerede afholdte netværks- og reviewdage, 

fokuserer på opbygning og udveksling af viden i netværket af kommunale 

it-arkitekter. En anden mulighed er et bredere arrangement, hvor It-

Arkitekturrådet inviterer både ledere af digitalisering i kommunerne, kom-

munale it-arkitekter og leverandører til en dag med fokus på rammearkitek-

tur og kommunernes arkitekturstyring. Den brede målgruppe kan imødegås 

ved at lade dagen bestå af en blanding af fælles plenum oplæg og workshops 

i flere spor, med mulighed for at dykke ned i forskellige emner. 

 

Sekretariatet vil gerne drøfte de forskellige muligheder med It-

Arkitekturrådet. 

 

d. evaluering 

På mødet i maj 2012 besluttede It-Arkitekturrådet succeskriterierne for ar-

bejdet det første år og en plan for evaluering af indsatserne. Den reviderede 

kommunikationsstrategi og –plan, der er under udarbejdelse, vil arbejde hen 

mod realisering af disse målsætninger. For at skabe rum til den rigtige t i-

ming i kommunikationen inden evalueringen, vil planen for evalueringen 

blive revideret i forbindelse med fastsættelse af kommunikationsplan. 

 

e. forberedelse af It-Arkitekturrådets møder 

Materialet til It-Arkitekturrådets møder kræver ofte en grundig forberedel-

se, med inddragelse af mange interessenter. Samtidigt fremsendes langt ho-

vedparten af materialet til et møde til It-Arkitekturrådets medlemmer 14 

dage inden mødet, så medlemmerne har mulighed for at inddrage netværk 

m.v. i forberedelsen. 

 

Fristen på 14 dage blev fastsat i It-Arkitekturrådets kommissorium, men 

sekretariatet vil gerne følge op og drøfte, om det vil være muligt at rykke 

deadline for fremsendelse af materialet til medlemmer af It-Arkitekturrådet 

og samtidigt bibeholde mulighederne for en god forberedelse. 
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11. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 


