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Grundfortællingen

Målgrupper

• Direktionen

• Chefgrupper

Formål

• Formidle værdien og potentialet for Støttesystemerne ud fra et forretningsmæssigt 

perspektiv

• Sikre fokus på og ressourcer til implementeringen af Støttesystemerne

• Sætte fokus på en bredere strategi og ambition for it-arkitekturstyring i kommunerne

Budskaber

• Kom i gang nu

• Vælg ambitionsniveau og udnyt ventetiden

• Tag et aktivt valg omkring arkitekturstyring, udbud og anskaffelser

• STS og RA er det rigtige valg, og nødvendige, men det kræver en investering, der 

først for alvor giver resultater på den lange bane





Hvad fylder mest i hverdagen?

Udnytter vi vores ressourcer godt nok?

Specialiseret arbejde

Højt fagligt niveau

Rutinearbejde og 

datavalidering



Helhedsorienteret sagsbehandling?



Den it, der skulle 

hjælpe os, 

begrænser vores 

muligheder!



I DAG: 

Lukket verden på 

leverandørens præmisser

I FREMTIDEN:

Åben verden på 

kommunens præmisser

2016 2017 2018…20152014



Understøtter 

samarbejdet 

mellem 

myndigheder 

og it-

leverandører

Autentifikation, 

autorisation og 

administrations

-modul

Udstiller 

data til fag-

systemerne

Udstiller og 

vedligeholder 

klassifikations-

systemer

Overblik 

over sager, 

dokumenter 

og ydelser

Håndterer

formidling af 

beskeder fra 

afsender til 

modtager(e)

Hvilke støttesystemer?

Adgangs-

kontrol
IndekserKlassi-

fikation

Organi-

sation
Besked-

fordeler



Støttesystemerne skaber 
sammenhæng på tværs



Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3

Sikker drift - klar til 

monopolbrud

25 % + klar til 

dele af pakken
Gevinst

25 %

Investering

Følg KOMBITs

drejebog

Gevinst Gevinst
25 % + klar til 

fuld styring

Case

Kommune x 

Case

Kommune y

Case

Kommune z

Investering

- Gennemgå

Systemportefølje

- Forretningsanalyse

Dele af pakken Bred arkitekturstyring

Investering

- Arkitekturstyring

- Proces- og 

arbejdsgangsanalyser

Kommunens ambitionsniveau



Den nye verden skal ikke udelukkende mødes 
med gårsdagens tænkning og kompetencer…

Hvad skal it-afdelingen gøre anderledes?

Hvad skal du som fagchef tænke og gøre anderledes?



Støttesystemerne – rollefordeling og ansvar

• Kommunerne: Ansvar for allokering af ressourcer, valg af strategi for 

implementering og udnyttelse af Støttesystemerne

• Arkitekturrådet: Ejerskab for udvikling og formidling af Rammearkitekturen

- Formidler via kurser, arrangementer og politisk indflydelse 

• KOMBIT: Anskaffer Støttesystemerne 

- Støtter implementering af STS til Monopolbruddet og modner

leverandørmarkedet, så de kan tilpasse deres løsninger til Støttesystemerne



HUSKER I TIDEN FØR 
STOREBÆLTSBROEN?


