
Ny strategiperiode
Hvad betyder det for vores arbejde med 

it-arkitekturstyring og rammearkitektur
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Fundamentet
De hidtidige hovedresultater

16-10-2015 2

• Etablering af slagskraftigt it-arkitekturråd – og forankring af it-

arkitekturstyring som fælleskommunal disciplin

• Rammearkitekturen 1.0

• Forberedt udbud af en række støttesystemer, der støtter 

rammearkitekturen

• Fra ydelsesområdet til velfærdsområderne

• Sat fokus på forankring af it-arkitekturstyring lokalt i kommunerne –

kommunikation og etablering af uddannelse

• Udviklet og afprøvet koncept for at automatisere processer på tværs af 

eksisterende it-systemer – afprøvet i flere kommuner

• Open source komponenter for Sag og Dokument, der kan tages i brug 

lokalt

• Kravsat grunddata, så de støtter op om rammearkitekturen



Den kommende strategiperiode

• Kommunerne vil samarbejde om data og it-
arkitektur

• Rammearkitekturen skal fastholdes, videreudvikles 
og udbredes på de kommunale opgaveområder

• Fokus på fællesoffentligt samarbejde om 
datastandardisering – helst på basis af 
internationale standarder

• It-Arkitekturrådet fortsat omdrejningspunkt for den 
fælles it-arkitekturstyring
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Hvad betyder det for it-

arkitekturstyringen?
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• It-arkitekturstyring på de enkelte domæner – med 
fokus på de tværgående sammenhænge

• En organisering omkring rådet, der rummer 
forskellige kommunale samarbejder og den lokale 
forankring af it-arkitekturstyring

• Øget behov for fokus på tværgående 
sammenhænge i rammearkitekturen – på tværs af 
de arenaer, der bidrager til og anvender 
rammearkitekturen?

• Governance og vedligehold af fælles standarder

• En samlet kommunal stemme i det fællesoffentlige 
samarbejde



Fra strategi til program

• September 2015: Drøftelse med It-Arkitekturrådet: 

• hidtidige erfaringer, fokusområder og prioriteringer i den kommende 

periode

• November 2015: Drøftelser med Arbejdsmarkeds-
og Erhvervsudvalget

• Godkendelse af projektafslutninger

• Politisk temadrøftelse om strategiske indsatser i det videre arbejde

• December 2015: Drøftelse med It-Arkitekturrådet

• Resultatet af politisk temadrøftelse

• Organisering af det fremadrettede arbejde

• Januar-Februar 2015: Beslutningssag i 
Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget om de videre 
indsatser
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Drøftelse

• Er det de rigtige ting, som er fremhævet i 
afslutningsnotater – både mht. hidtidige resultater 
og overvejelser ift. det kommende arbejde?

• Hvad er de vigtigste prioriteringer i konkretiseringen 
af strategiens indsatsområder?

• Hvilke samarbejdsmodeller vil være gode for 
kommunernes fælles udbredelse, videreudvikling 
og realisering af rammearkitekturen?

• Hvad bliver vigtigt i kommunernes videreudvikling af 
kompetencer i it-arkitekturstyring?

• Hvad er succeskriterierne?

• Andet? 
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