
Aktiviteter i netværket af 
kommunale it-arkitekter 

• Hvordan skal netværket fremadrettet spille en rolle?

• Hvordan sikrer vi en højere grad af involvering af 
medlemmerne? 

• Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af    
netværket



Spørgeskemaundersøgelse 

blandt medlemmer af netværket

Der er identificeret 3 indsatsområder, blandt andet, 
på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen:

• Etablering af arbejdsgrupper

• Løbende vidensudveksling og dialog

• Årlig temadag med aktuelle emner
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Etablering af arbejdsgrupper
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Hvad er dine forventninger som medlem af 

netværket af kommunale forretnings- og it-

arkitekter? 

Hvad spiller en rolle for dig, når du prioriterer at 

afsætte tid til at deltage i netværket? 

Resultatet af 

arbejdsgruppernes arbejde skal 

skabe følelsen af: 

• Man har opnået ny viden

• Man har fået direkte 

indflydelse på det fælles 

arbejde med it-

arkitekturstyring og 

Rammearkitekturen

• Man har arbejdet med 

noget som har en aktualitet 

og relevans i forhold til det 

arbejde man sidder med 

(f.eks. i regi af 

digitaliseringsstrategien).



Vidensudveksling og dialog
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Hvilken form for aktiviteter i netværket foretrækker 

du? 

Hvad er dine forventninger som medlem af 

netværket af kommunale forretnings- og it-

arkitekter? 

Deling af viden: 

• Informationer pr. mail som 

det gøres i dag

• Overvejelser omkring, at 

distribuere viden via 

webinarer

• Størst interesse for 

dialogportalen (yammer

nævnes også). 

Overvejelser omkring, 

hvordan vi skaber dialog 

mellem medlemmerne på 

f.eks. Dialogportalen. 
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Temadag

Hvad er dine forventninger som medlem af 

netværket af kommunale forretnings- og it-

arkitekter? 

Hvilken form for aktiviteter i netværket foretrækker 

du? 

Temadag: 

• Stor interesse for større 

arrangementer

• Fokus på aktuelle 

emner/problemstillinger

• Næste temadag: Lokal 

anvendelse af 

Rammearkitekturen – fra 

papir til løsning. 



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

10.45-11.15 Status på Rammearkitekturen, Erik Helweg, KL

11.15-12.00 Fra specifikation til anskaffelse, Peter Huber, Strand & Donslund 

12.00-13.00 Kommunal case veRa og Frederiksberg Kommune, Marius 

Hartmann, it- og forretningsarkitekt, Frederiksberg Kommune

13.00-13.45 OS2, Syddjurs Kommune, Jon Badstue, Syddjurs Kommune & OS2

13.45-14.15      SBSYS, Vejle Kommune, Jes Lungskov, Vejle Kommune & SBSYS

14.15-14.45 KOMBIT, Michael Strand, KOMBIT

14.45-15.30 Opsamling, hvilke fælles tiltag kan understøtte den lokale indsats? 

Alle

Se programmet og programtekster på: http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Den-faelleskommunale-

rammearkitektur/Arkitekturstyring/Arkitektur-arbejdsgrupper/Aktiviteter/Temadagrammearkitektur/


