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NOTAT  

Bilag 13 - Høringssvar fra netværket til Arki-
tekturrapport for Kommunernes Ydelsessy-
stem 

 

Lars sommer, Odense Kommune 
Godt at få standardiserings- og arkitektur grundlaget på plads inden for 

mange kommer ind over med "konkrete tekniske løsninger". 

 

Diagrammet over målarkitekturen er rigtig god at blive klog af  :) 

 

På side 8 står der en detalje der nok skal kigges på: SAPA: Hop til tværgående 

sags- og partsoverblik.  

 

Enten må der menes SAPA: Hub til tværgående sags- og partsoverblik, da SAPA 

ganske rigtigt er en aggregering af informationer fra forskellige system, og 

udefra kan ses som en "Hub". Velvalgt ord i den sammenhæng. Eller der 

må menes: SAPA: Mulighed  for hop til tværgående sags- og partsoverblik, og til 

detaljer i andre systemer derfra, da det er en SAPA funktionalitet. 

 

ELLER jeg har misforstået alt :)  tror det er det første der menes. 

 

Besvarelse fra projektet 

Svarer er, som foreslået: "SAPA: Mulighed  for hop til tværgående sags- og parts-

overblik, og til detaljer i andre systemer derfra" . 
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Jytte Møller Christensen, Ballerup Kommune 
Vi er glade for at der kommer gang i arkitekturarbejdet. I det omfang vi er i 

stand til at gennemskue arkitekturrapporten, ser den lovende ud,  har vi kun 

en enkelt kommentar: 

 

KY stiller krav om anvendelse af følgende strategier, principper og 

standarder: I dette afsnit kan vi ikke se to meget vigtige standarder, 

nemlig OIO sag- dokument standarden og OIO Organisation og klassifika-

tion standarden. Vi håber det er en forglemmelse at disse standarder ikke er 

nævnt og at de vil fremtræde eksplicit når dokumentet er revideret.  Begge 

standarders overholdelse er vigtig for de kommunale  muligheder for at 

skabe sammenhænge. 

 

Besvarelse fra projektet 

De nævnte standarder indgår i Kontantydelsessystemet. Beklager at det ikke 

var tydeligt i første version af rapporten. 

 

Steen Iver Knudsen, Aarhus Kommune 
Ingen bemærkninger. 

 

Peter Hauge Jensen, Odense Kommune 
Vi har læst rapporten og finder, at den på nuværende tidspunkt er i over-

ensstemmelse med rammearkitekturen. 

  

Vi ser frem til de senere udgaver. 

 

Peter Møller, Fredericia Kommune 
Afklarende spørgsmål om dataflowet mellem FLIS og Kontantydelsessy-

stemet.  

 

Besvarelse fra projektet 

Data går direkte fra Kontantydelsessystemet til FLIS. 

 


