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KOMMISSORIUM

 
Bilag 4: Arbejdsgruppe om Fælleskommunale Systemer og Kommunernes 
Driftsmiljø
(Bilag til dagsordenspunkt 9: Arbejdsgruppe om Fælleskommunale Systemer og 
Kommunernes Driftsmiljø).

Kommunernes It-Arkitekturråd ønsker så optimale rammer som muligt for 
idriftsættelsen af fælleskommunale systemer i hver enkelt kommunes driftsmiljø. Rådet 
nedsætter derfor en arbejdsgruppe, der skal afklare, hvad kommunerne, KL og 
KOMBIT bør gøre for at fremme denne målsætning. Arbejdsgruppen rapporterer 
endeligt til Rådet senest ultimo maj 2014.

For nu og her at understøtte de aktuelle udbud i første bølge af monopolbruddet har 
KOMBIT nedsat en ad hoc arbejdsgruppe med deltagelse af tre it-chefer med 
forbindelse til KITAs bestyrelse. Gruppen skal i løbet af september 2013 fastlægge de 
krav til kommunernes lokale it-miljø (browsere, operativsystemer etc.), som de aktuelle 
fælleskommunale udbud skal forudsætte i kommunerne.

Arkitekturrådet ser imidlertid behov for via arbejdsgruppen at gennemføre en mere 
systematisk analyse af driftsområdet, der også kommer rundt om fx arbejdsgange og 
løbende vedligeholdelse af kravene på dette vigtige område.

Arbejdsgruppen skal levere følgende forslag:
 Forslag til krav vedr. drift, arbejdsstationer, browsere, netværk mv., 

fælleskommunalt og i kommunerne – og indlejring af dette i kontrakterne.
 Forslag til håndtering af gap mellem de nye krav og eksisterende kontrakter.
 Forslag til arbejdsgange mv. på driftsområdet, henholdsvis i KOMBIT og i den 

enkelte kommune, samt imellem disse.
 Forslag til permanent fælleskommunal styringsorganisation for driftsområdet.
 Forslag til samarbejde med UDK, staten og regionerne på driftsområdet.

Arbejdsgruppens forslag skal tilgodese følgende hensyn:
 Sikker drift omkring de fælleskommunale systemer.
 Økonomiske konsekvenser for kommunerne, herunder for KOMBIT.
 Kommunernes muligheder for og kapacitet til at implementere nye krav.
 Effektiv sammenhæng mellem systemer for borgere og medarbejdere.
 Øget konkurrence, så nye leverandører lettere kan komme ind på markedet.

Følgende deltager i arbejdsgruppen: 
 Tre it-chefer udpeget af Rådet (en af disse udpeges som formand).
 Tre deltagere fra KOMBIT fra hhv. leverandørområdet, drift, og arkitektur 

(KOMBIT varetager sekretariat).  Jura og forretningsudvikling deltager ad hoc.
 En deltager fra KL med kendskab til kommunernes lokale it-drift.
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Resultatet af Arbejdsgruppens indsats drøftes i Arkitekturrådet og i It-Kontaktudvalget 
med henblik på indlejring af anbefalinger i de fælleskommunale udbud, drejebog mv.


