
Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse 

 

Hvad er din titel? 
 Student 
 Digitaliseringskonsulent 
 senior it-konsulent 
 Digitaliseringskonsulent 
 Digitaliseringskonsulent 

 It-udviklings- og digitaliseringskonsulent 
 Projektleder 
 IKT-driftchef 
 Projektleder 
 enterprise architect 
 Digitaliseringskonsulent 
 Systemadministrator 

 Digitaliseringskonsulent 

 Digitaliseringskonsulent 
 it-arkitekt 
 IT- arkitekt/ Specialkonsulent 
 arkitekt 
 Server Manager 

 Vækst- og udviklingskonsulent 
 IT arkitekt/ Specialkonsulent 
 Projektleder til koordinering af KOMBIT projekter 
 IT-arkitekt 
 IT-Proceskonsulent 
 Leder af Digitalisering 
 Programleder 

 Leder af skole-IT 
 Afdelingsleder 
 IT projektleder 
 Projektleder 
 It arkitekt/chefkonsulent 

 It-Arkitekt 
 Interprise arkitekt 

 konsulent 
 TEST 
 Chef for Digitale Løsninger 
 Chefkonsulent/it arkitekt 
 Teamkoordinator for den administrative arbejdsplads 
 Digitaliseringskonsulent 

 It-arkitekt 
 foo 
 x 
 teamleder 
 IT-konsulent 
 It-arkitekt 
 Forretningsarkitekt 

 IT Arkitekt 
 kontorchef/udviklingschef 

 Programleder for Monopolbrud 
 
 
 
 

 
 



Hvilken afdeling arbejder du i? 
 test 
 Digitalisering, som er en afdeling i Digtialisering og It 

 Kombit 
 Økonomiafdelingen 
 Digitalisering og IT 
 Kultur og Udvikling 
 IT&Digitalisering 
 IKT og Digitalisering 
 It og Digitalisering 

 IT og Digitalisering 
 udvikling og Digitalisering 
 It-afd. 
 Fællesstab for IT og Digitalisering 
 Digitalisering og IT 
 it-afdeling 

 Center for Udvikling og Digitalisering 

 it 
 Koncern IT, Herning Kommune 
 Vækst og Udvikling 
 Center for Udvikling og Digitalisering 
 Sekretariat (centralt) 
 Sekretariat for IT og Digitalisering 

 Byrådsservice (konsulentafdeling) 
 Digitalisering & It 
 Digitalisering 
 IT 
 Digitalisering 
 IT 
 It og Digitalisering 

 IT arkitektur 
 Digitalisering 
 KS digitalisering 
 ar 
 TEST 

 Forretningsudvikling 

 Arkitektur funktionen 
 It projekt og udviklingsafdelingen 
 Digitale løsninger af mange forskellige slags. 
 Afdeling for IT 
 bar 
 x 
 IT-afdelingen 

 Familie- og Beskæftigelsesforvaltning 
 Digitalisering Magistrat for Sundhed og Omsorg 
 Kontoret for digitalisering 
 Koncern IT 
 servicenter IT 
 Borgerservice og digitalisering 



Hvad er dine forventninger som medlem af netværket af kommunale 
forretnings- og it-arkitekter?   

 

At modtage løbende informationer på mail 

 

 

At deltage i høringer og derved få direkte indflydelse på det fælles arbejde 

 

 

At deltage i workshops/arbejdsgrupper, som udarbejder konkrete fælles 

produkter   

 

 

At blive tilbudt deltagelse i større arrangementer, fx med fokus på videndeling 

og inspiration  

 



At lære folk at kende på tværs af kommunerne 

 

 

Hvad spiller en rolle for dig, når du prioriterer at afsætte tid til at 
deltage i netværket?   

 

Mulighed for ny viden og læring 

 

 

Direkte indflydelse på det fælles arbejde med it-arkitekturstyring og 

rammearkitektur 

 

 

Det handler om et konkret projekt, som jeg ved, vi skal implementere i 

kommunen 

 



 

Møde andre kommunale it-arkitekter m.v. 

 

 

Hvilken form for aktiviteter i netværket foretrækker du?  

 

Arbejdsgrupper 

 

 

Heldags arrangementer 

 

 

Gå-hjem møder 

 



Webinarer 

 

 

 

Hvilken platform anser du for værende bedst, for udveksling af viden i 

netværket? 

 

 

Andet 
 

 mail 
 Yammer 
 Yammer 

 evt. yammer 
 Yammer 
 yammer? 

 Socialcast 
 Yammer 
 ? 
 arrangementer 
 Yammer.com 
 Yammer 

 

Hvilke emner/værktøjer er relevante for dig, for at kunne styrke dit 
daglige arbejde?  
 

 Erfaringsudveksling med kolleger fra andre kommuner. 
 fælles informationsmodeller, grunddata, datafordeleren, ydelsesområdet, fælles testmiljø, fælles 

testdata 

 Værktøj til it-arkitekturstyring ved indkøb, projekter mv. 
 et veletableret, effektiv, og relevant sammarbejde med andre arkitektur profiler i 

sundhedssektoren. 
 Fælleskommunal arkitektur og tværkommunale storprojekter 
 Entripise arkitektur elementer 
 Rammearkitektur/KOMBIT 

 Rammearkitekturen (overordnet og konkret) i forhold til monopolbruddet  - som jo er unstopping 



 Rammearkitektur, Semantik, Off.Standarder, 

Grunddataprogrammet 
Fødereret adgangsstyring 

 rammearkitekturen, indlæg om bl.a. sundhedsdomænet og arkitekturen der og andre ministeriers 
arkitekturopbygning, grunddata 

 Rammearkitektur i kontekst af den samlede systemportefølje. 

Ændring af forretningsmodellerne i markedet via rammearkitektur 
Oversættelse af konceptuel beskrivelse til logsik og fysisk niveau 
Hvordan går vi fra model til løsning 

 KITOS + Tværkommunal Wiki - eks. Sematic MediaWiki 
 konkrete planer og procesbeskrivelser 
 Implementering af rammearkitektur/støttesystemer 

 alt omkring udbudsmaterialer, opdateret best pratice på arkitekturområdet 
 TEST 
 Tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet 
 IT-sikkerhed 
 Governance imellem stat, regioner og kommuner 
 Procesværktøj, mobil integration, selvbetjening 

 Vidensdeling 

 generel viden 
 KOMBIT, Grunddata, KL-aktiviteter, standardiseringsbestræbelser mv. 
 It-arkitektur både teknisk og EA niveau både konkret og på strategisk plan 
 RA/STS/serviceplatform/Opensource alternativer/OS2 initiativer/KIGO/KITOS 

 

Har du forslag til konkrete oplægsholdere, som ville være interessante 
at høre?  

 Ev. Peter Huber og Morten Strand 
 arkitekter fra NSI, medcom, eller RSI. 
 Fokus på at få mindre leverandører ind på større projekter, der normalt kræver udbud 
 nej 
 It arkitektur på tværs af kommuner og staten 

 Sofie Blinkenberg Federspiel, cand.scient.soc., er ph.d.-stipendiat ved Department 
of Business and Politics på Copenhagen Business School. 

Har skrevet afhandling om "Genfortolkning af IT" Organisationsudvikling i kommunalt regi med 
fokus på IT og digitalisering. 

 Undertegnede 
Martin Corneliussen (Hjørring Kommune) 
Hnerik Brix (favrskov kommune) 

Schultz, som leverandør. Rammearkitektur i en leverandørkontekst 
PWC, evt. v. partner Esben Toft. Hvordan kommer vi fra papir til løsning 

 ikke lige umiddelbart 
 Ingen konkrete. Men gerne en blanding af kommunale, private og fra universiteterne evt. 
 TEST 
 ikke umiddelbart 

 

Har du andre bemærkninger til, hvilke tilbud, der ville fange din 

interesse og deltagelse?  
 Generelle vejledningsværktøjer 

 Kobling til monopolbrudsprojekter 
 Produkt workshops: arkitektur produkter som kan understøtte processer tværs over sektor f.eks, 

politi-kommune, lægepraksis-kommune, Geus-kommune, KMS-kommune o.s.v. 
 Konkret forretningsudvikling i relation til IT 
 it arkitektur i fremtiden 
 konkrete tidsrelevante issues - både i forhold til arkitektur og i forhold til mulighederne for at 

påvirke arkitekturer 
 hel-halvdags arrangementer med konkrete værktøjer og modeller. Ikke mere snak mere konkret 

handling 



 Strategiske drøftelser omkring udbredelse af rammearkitekturen 

 Involvering i forarbejde til nye tiltag i rammearkitekturen 
 nej 
 alt omkring IT arkitektur og udbud 
 TEST 
 Open source 

 Nye teknologier og succes historier 

 

Har du øvrige kommentarer eller bemærkninger? 
 Arbejdet skal være målrettet, præcist, pragmatisk og forretningsorienteret (modsat tekniks) 
 Ja,  et arrangement med digitaliseringsstyrelsen som vært eller gæst hvor der gennemgås trin for 

trin de initiativer  i deres portefølje og hvordan det hænger sammen med prioritering af KL og 
KOMBIT's projekter og opgaver.  Helst med en forklaring af de forretnings-teknisk komponenter 
som understøtter de ambitioner og initiativer.  Den mapning burde pege på områder (komponenter) 

som kræver sammarbejde omkring teknisk og forretnings governance.  Uden den form for 
koordingering er det meget svært for de enkelte kommuner at træffe gode beslutninger omkring 

anskaffelse. 
 Jeg vil gerne have mulighed for at kunne læse en masse relevante informationer - mødereferater 

m/ bilag, rapporter, noter fra arbejdsgrupper, info udefra om kommende potentialer og risici 
 Vi skal væk fra at tale om hvad rammearkitekturen er til hvordan vi gør den levende, udenfor 

monopolkontekst. 
 nej 
 TEST 

 

Samlet status 

 


