
IT-ARKITEKTURRÅDET 

Sikring af arkitekturstyring under og 
efter implementeringen af KY, KSD, og 
SAPA 



Governance 

Arkitektur 
 

Generelt er gældende at projekterne i monopolbruddet at de udføres i 

overensstemmelse med KOMBIT’s projektgrundlov, og herunder også at 

arkitekturen for løsningerne sendes i høring i det kommunale 

arkitekturnetværk / it-arkitekturrådet. 

 

KOMBIT’s projektgrundlov stipulerer at arkitekturrapporten udformes og 

sendes i høring til arkitekturnetværket i forlængelse af fasen ’Analyse & plan’. 

Hvis der efterfølgende sker væsentlige ændringer på arkitekturen (i forhold til 

Rammearkitekturen) vil arkitekturrapporten blive opdateret og sendt til høring 

på ny.  

 

Alle arkitekturemner i KOMBIT registreres centralt og behandles, i 

behandlingen vurderes deres indflydelse på rammearkitekturen og i hvilket 

omfang emnet nødvendiggør en ny arkitekturrapport/høring. 



Governance 

Støttesystemerne (1/2) 

 
For støttesystemerne i Rammearkitekturen er der etableret fire 

arbejdsgrupper med deltagere fra kommunerne og ATP. Arbejdsgrupperne er 

inddelt på følgende måde: 

 

• Hændelser – Beskedfordeler 

• Indekser – Sags-, Dokument- og Ydelsesindeks 

• Sikkerhed – Administrationsmodul og Adgangsstyring for bruger og systemer 

• Klassifikation og Organisation 
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Støttesystemerne (2/2) 

 
Arbejdsgrupperne sikrer, at kommunernes forretningsnære operationelle viden 

anvendes aktivt både i forhold til udviklingen og implementeringen af 

Støttesystemerne. 

 

Arbejdsgruppernes fokus vil i første omgang være at dykke ned i brugsmønstre 

for Støttesystemerne og udarbejde anbefalinger til brug af systemerne samt 

kortlægge de opgaver, kommunerne skal løfte for at sikre den bedst mulige 

nytte af Støttesystemerne. 

 

Der etableres også løbende forskellige underarbejdsgrupper, der drøfter 

særlige emner, der har behov for at blive ekstra belyst. 
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SAPA (1/2) 

 
I udviklingsfasen er der behov for kommunernes og UDKs involvering på tre 

hovedområder; (1) bidrage med forretningsviden til detailspecifikationen af 

løsningen, (2) review af specifikation/dokumentation og (3) deltagelse af test 

af løsningen.  

 

For at sikre kvaliteten af den tekniske løsning involveres et mindre antal it-

arkitekter og it-specialister fra kommunerne og UDK, som skal have fokus på, 

hvorledes løsningen passer ind i den enkelte kommunes it-landskab. 
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SAPA (2/2) 

 
Efter idriftsættelsen og dermed ved overgangen til forvaltning vil et mindre 

antal kommuner blive involveret i pilotudrulning af systemet. 

 

Deltagere rekrutteres hovedsageligt via SAPAs kommuneprojektgruppe.  
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KY og KSD 

 
KY og KSD kører individuelle forløb for at sikre inddragelse af kommunale 

netværk via. kommuneprojektgrupper og brugerinddragelse. 
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Snitflader 

 
Alle snitflader kontrolleres og etableres de alle gennem Kommunernes 

Datafællesskab som rapporterer regulært til It-arkitekturrådet. Ligeledes vil 

Kommunernes Datafællesskab løbende rapportere status og tage mod 

ændringsønsker på snitflader fra KOMBIT.DK/KDF.  
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Forvaltning 
 

I forvaltningsfasen er der ligeledes et stort behov for involvering af kommuner, 

KL og UDK. Jf. KOMBITs standard governancemodel for forvaltningsfasen 

involveres kommunerne og UDK projektnært via de kommunale styregrupper 

og via faggrupper for projektet.  


