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Indstilling 
 

Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: 

 

- Rapportens omfang og indhold er dækkende 

- SAPA-løsningens brug af rammearkitekturen er sund 

- SAPA-løsningens arkitektur er fornuftig 

  

 
 

Altså: Fokus på selve den ny it-løsning per se. 

 

Ikke på business case, legacy, transition, 

implementering, gevinstrealisering, etc. 

 



SAPA-løsningen 



BEMÆRKNINGER 
FRA HØRINGEN 



S.6 

Forudsætninger For at SAPA kan blive en succes, skal de fælleskommunale støttesystemer, specielt 
indekses, anskaffes, populeres og ajourføres.   
For at fremme både mængden af data i indekses og kvaliteten af data (begge dele 

er kommunerne entydigt ansvarlige for) vil KOMBIT inspirere og give input til 

processen samt på vegne af kommunene også gennemføre konkrete forhandlinger 

med leverandørerne samt sikre at SKI også støtter dette, men det er kommunerne 

og leverandørerne der i sidste ende er ansvarlige for den hastighed dette 

gennemføres i.  

 

Foreslår at man omskriver forudsætning til at være aftagerrettet snarere end produktrettet i.e. 

’forudsætningen for at systemet kan skabe værdi for kommunerne er... ’  

 

” Forretningsbehov  

Løsningen skal inkludere styring af brugerrettigheder. I SAPA skal der være mulighed for at den enkelte 
kommune kan definere hvilke roller og profiler der skal tildeles til den enkelte medarbejder. SAPA -løsningen 
kræver altså en sikkerheds- og brugerrettighedsstyringsmodel, der gør det muligt at styre og logge 
enkeltbrugernes adgang til sags data baseret på brugerprofiler, der oprettes og vedligeholdes lokalt i hver 

enkelt kommune. ” 

Dette kan fremstå således, at der ’i’ SAPA foretages rolle og rettighedsstyring. Personers roller ifht systemer 
vedligeholdes vel via Organisation?  
Alternativt bør det kvalificeres, at der ikke er risiko for, at der kan opstå dobbelt bogholderi mellem 

kommunens organisatoriske rettighedsstyring og medarbejderes tilgang til data via SAPA.  

 

S. 9 

Forretningsservices 
(fra rammearkitekturen) 

Følgende støttesystemer i Rammearkitekturen anvendes som data grundlag: 

 Sag, Dokument og Ydelse indekses 

 Organisation 

 Klassifikation 

 Sikkerhed 

 Beskedfordeler 

 Serviceplatformen 

 
 

 

Det bør overvejes, at medtage anvendelse af Serviceplatformen under ’forudsætninger’ eller angive 

hvorledes alternative datakilder kan tilgås. 

Enig…  
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Følgende støttesystemer i Rammearkitekturen anvendes som data grundlag: 
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Det bør overvejes, at medtage anvendelse af Serviceplatformen under ’forudsætninger’ eller angive 

hvorledes alternative datakilder kan tilgås. 

Administrationen af brugerprofiler foregår via 

den fælleskommunale sikkerhedsmodel. 



SAPA som et vigtigt element i at kunne udstille 
borgernes data på f.eks. borger.dk´s Min Side.  
 

Styregruppen for borgerservice i Aarhus Kommune har 

med interesse læst arkitekturrapporten for SAPA. Det 

fremgår af s. 5 i arkitekturrapporten, at ”SAPA-løsningen 

er arkitekturmæssigt forberedt til ”selvbetjening” 

forstået som borgerens (eller virksomhedens) adgang til 

egen sag via de fællesoffentlige selvbetjeningsportaler. 

Der er derfor inkluderet en option på den konkrete 

integration til Min Side på borger.dk…SAPA-løsningen er 

forberedt til at kunne etablere et samlet overblik over 

borgeres (og virksomheders) sager på tværs af flere 

kommuner og myndigheder”.    

  

Behovet for en ”track and trace”-løsning, det at kunne 

følge udviklingen i egen sag, er klart artikuleret som 

ønske fra borgere i Aarhus Kommune, ligesom der fra 

politisk og administrativ side er et ønske om, at borgerne 

kan tilgå egne sager og egne data. Vi ser i Aarhus 

Kommune SAPA som et vigtigt element i at kunne udstille 

borgernes data på f.eks. borger.dk´s Min Side.  

  

Udstilling af borgernes egne data, herunder status for 

igangværende sager og engagement med kommunen i 

øvrigt, er et væsentligt element i kommunens 

kanalstrategi og borgerservice, idet adgang til egne sager 

og egne data formodes at ville aflaste andre og dyrere 

henvendelseskanaler og dermed medvirke til 

effektiviseringen af borgerbetjeningen i kommunen. 

Samtidig er adgang til egne data en god service over for 

borgerne, og et tilbud som mange borgere vil have en 

forventning om, at det offentlige stiller til rådighed. 

Alternativet til at udstille borgernes egne data fra SAPA er 

at etablere snitflader fra en række andre systemer, hvor 

disse informationer findes. En sådan løsning vil 

formodentlig være både dyrere, teknisk mere kompliceret 

samt medføre, at data præsenteres mere uensartet for 

borgerne, da der vil skulle etableres mange forskellige 

snitflader fra forskellige systemer til f.eks. borger.dk´s 

Min Side. 

  

Styregruppen for borgerservice ønsker på baggrund af 

ovennævnte, at adgangen til egen sag og egne data 

opprioriteres i SAPA-løsningen, således at denne 

funktionalitet vil være en integreret del af SAPA fra 

starten.  

  

Styregruppen for borgerservice i Aarhus Kommune er en 

tværmagistratslig styregruppe, der har fokus på 

borgerbetjening i bred forstand. Styregruppen er 

sammensat af chefer fra forskellige sektorområder i 

kommunen.  

 

Styregruppen for borgerservice ønsker på baggrund af 

ovennævnte, at adgangen til egen sag og egne data 

opprioriteres i SAPA-løsningen, således at denne 

funktionalitet vil være en integreret del af SAPA fra starten.  

Ændringsønske der udvider scope drøftes i 

SAPAs kommunestyregruppe d. 4. juni. 



Forudsætninger 

Forudsætninger Forudsætningen for at SAPA kan skabe den ønskede værdi for kommunerne er at 

de fælleskommunale støttesystemer, specielt indekses, anskaffes, populeres og 

ajourføres, samt at tilgang til disse services foregår via Serviceplatformen.   

For at fremme både mængden af data i indekses og kvaliteten af data (begge dele 

er kommunerne entydigt ansvarlige for) vil KOMBIT inspirere og give input til 

processen samt på vegne af kommunene også gennemføre konkrete forhandlinger 

med leverandørerne samt sikre at SKI også støtter dette, men det er kommunerne 

og leverandørerne der i sidste ende er ansvarlige for den hastighed dette 

gennemføres i.  

 

Der udtrykkes 

bekymring for 

initial publicering 

af data til indekser 

m.m. ift. udrulning 

/ migrering.  

FU opfordrede til at bruge den mundtlige dialog med 

arkitekturrådet til at tale om sammenhængen mellem 

SAPA, støttesystemerne og kommunernes øvrige 

systemer – med de organisatoriske ændringer i 

kommunerne, der er nødvendige, for at udnytte 

potentialet i SAPA. 
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(SAPA + RA infrastruktur 
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Synkronisering
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BACK-UP 
SKÆRMDUMPS FRA RAPPORTEN 











Målbillede for SAPA 2015 samt roadmap for videreudvikling

SAPA-løsningen - Målbillede 2015
Kommunale medarbejderes adgang til sager

Borgersager

Borger

Virksomhed

medarbejder

SAPA

Medarbejder

System

Kommunal

medarbejder

UDK

medarbejder

Regional

medarbejder

Statslig

medarbejder

Virksomheds-

sager

Medarbejder-

sager

Indsigt i 

borgersager

Indsigt i 

virksomheds-

sager

System-

integration til 

sager

Privat aktør

medarbejder

SAPA Videreudvikling - Målbillede 201x
UDK-medarbejderes adgang til sager
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medarbejder

System

SAPA Videreudvikling - Målbillede 201x
Borgeres adgang til egne sager
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SAPA Videreudvikling - Målbillede 201x
Virksomheders adgang til egne sager
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BACK-UP 
SKÆRMDUMPS FRA KRAVSPEC 



10.6.2014 18 

Afklaring 

Design af  

grundløsning 
Udvikling af  

grundløsning Design og udvikling af visninger 

… 

Udrulning  
Teknisk forberedelse, Opsætning og 

konfiguration, Uddannelse samt Ibrugtagning 



10.6.2014 19 

Afklaring 

Design af  

grundløsning 
Udvikling af  

grundløsning Design og udvikling af visninger 

… 

Støttesystemer 

Data Data Data Integrationer Data 



10.6.2014 20 

Afklaring 

Design af  

grundløsning 
Udvikling af  

grundløsning Design og udvikling af visninger 

… 

Kontrolpunkter/Gates 

Snitflade-

specifikation 

godkendt 

Testmiljø og 

teststubbe 

klar 

WSDL 

godkendt 

SAPA 

Fælleskommunale støttesystemer 

Produktionsmiljø 

og opdateret 

WSDL klar 

Støttesystemer 

og integrationer til 

afsendersystemer 

i produktion 

1 2 3 4 5 


