
Program for Temadagen Lokal Anvendelse af Rammearkitekturen – fra papir til løsning 

 

 09.00-09.45 
 

Morgenmad og indskrivning 
 

 09.45-10.00 
 

Velkomst 
Henrik Brix, formand for Kommunernes It-Arkitekturråd og it- og digitaliseringschef 
i Favrskov Kommune 
 

 10.00-10.45 
 

Åbningstale 
Kim Lindskov Knudsen, PWC 
Kim Lindskov, PWC, fortæller om hovedresultaterne af undersøgelsen 'Er offentlig 
digitalisering på rette vej?' - med fokus på kommunernes hidtidige resultater, og 
hvordan it-arkitekturstyring spiller en rolle i realisering af potentialerne. 

 10.45-11.15 
 

Status på Rammearkitekturen 
Erik Helweg, Forretningsarkitekt, KL 
Aktuel status på arbejdet med den fælleskommunale rammearkitektur, hvordan 
den bliver anvendt i forskellige projekter, og hvordan kommunerne kan bidrage til 
rammearkitekturen. 

FRA PAPIR TIL LØSNING 

 11.15-12.00 
 

Fra specifikation til anskaffelse 
Peter Huber, Strand & Donslund 
 

Kommunal case veRa og Frederiksberg Kommune                                                        
Marius Hartmann, It- og Forretningsarkitekt, Frederiksberg Kommune 
Når kommunerne implementerer rammearkitektur, starter vi ikke på en bar mark: 
Det eksisterende systemlandskab af ikke-rammearkitektur kompatible systemer vil 
være et vilkår i mange år fremover. Hør hvordan Frederiksberg Kommune har 
grebet udfordringen an i en lokal open source implementering af 
rammearkitekturen for organisation. 

 12.00-13.00 Frokost 

KOMMUNALE FÆLLESSKABER  
Hver kommune har brug for sit eget fokus på digitalisering, som tager udgangspunkt i de lokale forhold - 
men i mange tilfælde skal kommunerne arbejde sammen for at nå de ønskede resultater. Kommunerne 
finder i disse år sammen i en række forskellige digitaliseringsfællesskaber, hvor OS2 og SBSYS er to 
eksempler. 

 13.00-13.45  
 

OS2, Syddjurs Kommune 
Jon Badstue, Syddjurs Kommune & OS2 
 

SBSYS, Vejle Kommune 
Jes Lungskov, Vejle Kommune & SBSYS 

 13.45-14.15 KOMBIT 
Michael Strand, KOMBIT 

 14.15-14.45 Kaffe og Kage 

 14.45-15.30 Opsamling - hvilke fælles tiltag kan understøtte den lokale indsats?                                    
Høringen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 er nu 
afsluttet, og når strategien er endelig besluttet, skal vi definere de konkrete 
indsatser? Hvilke fælles tiltag er der behov for i den kommende strategiperiode for 
at understøtte en lokal it-arkitekturstyring og værdiskabelse med 
rammearkitekturen? 


