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NOTAT 

 

Dagsorden for 17. ordinære møde i 
Kommunernes It-Arkitekturråd 

Mødet afholdes den 4. marts 2016 kl. 10.00 i: 

 

KL, lokale 1-01 
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2300 København S. 

 

Der er morgenmad fra kl. 09.30 
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1. Velkommen og siden sidst 

Henrik Brix, formand for Kommunernes It-Arkitekturråd, og Ghita Thiesen, 

KL. 
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2. Status på arbejdet med den fællesoffentlige digi-
taliseringsstrategi 2016-2020 

Anne Kathrine Fjord, KL 

Mundtlig orientering om status for forhandlingerne med Digitaliseringssty-

relsen om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.  
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5. Revision af kommissorium for It-Arkitekturrådet 

Ghita Thiesen, KL 

Baggrund 

Kommunernes It-Arkitekturråd blev stiftet i 2012 med følgende formål: 

Formålet med arkitekturrådet er – i samarbejde med KL's le-

delse og kontaktudvalg – at tage et hovedansvar for at udar-

bejde og udbrede fremtidens fælleskommunale "it-byplan", 

forankre arkitekturstyring i kommunerne og derved sikre 

kommunerne et slagkraftigt værktøj til sammenhængende, 

fremtidssikret og effektiv digital forretningsudvikling.   

Dokumentet ’Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd’ blev ved-

taget af KL’s direktion den 3. oktober 2011 og blev opdateret den 18. au-

gust 2014. 

Drøftelse 

It-Arkitekturrådets virke har i den netop afsluttede strategiperiode været 

styret af kommissoriet, og rådet har således afholdt 16 møder og rådet 

har sendt 15 arkitekturrapporter i høring. Øvrige aktiviteter til udbredelse 

og fremme af den fælleskommunale rammearkitektur og arkitekturstyring 

generelt har været etableringen af rammearkitektur.dk og ’Netværk af 

kommunale it-arkitekter’ samt udviklingen af kursustilbud i arkitektursty-

ring. 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet med afsæt i de gennemførte indsatser i 

strategiperioden 2011-15 og med fokus på målene for indsatserne vedrø-

rende rammearkitekturen i den kommende strategiperiode drøfter behov 

for revision af ‘’Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd’ ift.: 

 Rådets formål og organisering 

 Rådets opgaver, herunder fremtidig rolle ift. governance for ramme-

arkitekturen 

 Antal og sammensætning af rådets medlemmer 

 Rådets interessenter   

 

Bilag 

Bilag 2 – ’Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd’, vedtaget af 

KL’s direktion den 18. august 2014’ 

Bilag 3 – Forslag til revideret kommissorium for It-Arkitekturrådet 
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8. Mundtligt oplæg: Smarte investeringer i kerne-
velfærden baseret på it og teknologi i Køben-
havns Kommune 

Jonas Kristian von Lüttichau, Københavns Kommune 

Punktet udsat fra mødet 1. december 2015. 
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9. Digitaliseringsstyrelsens arbejde med standard 
for ’Organisation’ 

Peter Falkenberg, KL 

Baggrund 

Siden etableringen af OIO-standarderne i 2008, har KL arbejdet for en 

fællesoffentlig vedligeholdelse og anvendelse af standarderne. Det fæl-

lesoffentlige initiativ med henblik på at opdatere OIO-standarden for Or-

ganisation har dog været inaktivt siden 2014. Digitaliseringsstyrelsen har 

i eget regi arbejdet videre med standarden og ønsker nu, at inddrage 

flere myndigheder, herunder kommunerne og KL.  

Indstilling 

Det indstilles, at Kommunernes It-Arkitekturråd drøfter og giver input til, 

hvordan vi procesmæssigt kommer videre med standarden for OIO-Orga-

nisation. 

Sagsfremstilling 

I den daværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi frem til 2016 blev 

OIO-standarden for Organisation udpeget med henblik på, at opda-

tere/forbedre standarden. I den sammenhæng, at få en bredere offentlig 

involvering og anvendelse af standarden. 

Initiativet var en del af ”Overblik over It-arkitekturen”, et initiativ under 

den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 med Digitalise-

ringsstyrelsen som udførende myndighed. 

Den fællesoffentlige indsats omkring standarden for Organisation stop-

pede i 2014 og har ikke været aktiv i denne sammenhæng siden. 

Digitaliseringsstyrelsen har i eget regi arbejdet videre med standarden for 

Organisation og vil ultimo februar udstille dette arbejde - ”Draft proposal 

v. 0.9”. I den sammenhæng er KL blevet opfordret til at give feedback på 

førnævnte udkast. 

Den videre proces omkring standarden for Organisation er dog endnu 

uklar, Digitaliseringsstyrelsen forventer dog, at melde noget mere konkret 

ud vedr. proces, datoer, interessentinvolvering mv.   

Det igangværende arbejde er tydeligvis forbundet med flere usikkerhe-

der, ikke mindst arbejdets manglende sammenhæng til den kommende 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.  

Det bør derfor overvejes hvorledes KL og kommunerne skal forholde sig 

til standardiseringsarbejdet, herunder involvering i det aktuelle-, men 

uformelle udkast fra Digitaliseringsstyrelsens side.  
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10. Budskaber om lokale rammearkitekturservices 
(LoRA) 

Nikolaj Skovmann Malkov og Peter Falkenberg, KL 

Baggrund 

En række kommuner arbejder med lokale implementeringer af rammear-

kitekturen, og KOMBIT etablerer fælleskommunale støttesystemer på 

vegne af det kommunale fællesskab. Den fælleskommunale rammearki-

tektur er rammerne omkring begge. 

Indstilling 

Det indstilles at arkitekturrådet: 

 Drøfter og giver input til vedlagte bilag med budskaber om lokale 

rammearkitekturservices 

Sagsfremstilling 

Der pågår i øjeblikket en række lokale initiativer omkring lokale imple-

menteringer af rammearkitekturen, fx i Frederiksberg og Vendsyssel lige-

som MO-projektet også vil arbejde med rammearkitekturservices. For at 

undgå signalforvirring i forhold til det vigtige fælleskommunale arbejde, 

som KOMBIT udfører med etablering af fælleskommunale støttesystemer 

i regi af monopolbruddet, er der blevet udarbejdet en række budskaber 

herom. 

Vedlagte bilag præsenterer en række budskaber til kommunerne omkring 

lokale rammearkitekturservices. Budskaberne er produceret af KL og har 

været forelagt KL/KOMBIT koordinationsgruppen.  

Bilag 

Bilag 5 – LoRA services og støttesystemer i Rammearkitekturen, version 

1.0 
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11. Fælleskommunalt samarbejde om ’Medarbejder’ 
og ’Organisation’ 

Henriette Juul Riishøj og Henrik Willumsen, Silkeborg Kommune  

Baggrund 

En række kommuner er gået sammen under OS2 fællesskabet om at 

skabe en Open Source organisationskomponent, som led i at kommu-

nerne ønsker ejerskab over og optimal genbrug af deres organisations-

data. Kommunerne har brug for en løsning, der både er let at implemen-

tere og tage i anvendelse, men ligeledes understøtter arbejdet med at im-

plementere og bruge Kommunernes Rammarkitektur lokalt i kommu-

nerne. Kommunerne er modenhedsmæssigt og kompetencemæssigt ud-

fordret i arbejdet med Rammearkitekturen, og ser fordele i at samar-

bejde. Kommunerne arbejder i forvejen med at blive klar til KOMBIT’s 

Støttesystemer, men har også lokale behov, som ikke i første omgang 

udfyldes af denne K98 løsning. Kommunerne bag OS2 MO forventer, at 

projektet kan virke understøttende ift. at hjemtage gevinsterne i Monopol-

bruddet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at Kommunernes It-Arkitekturråd drøfter og giver input til 

OS2 MO projektet og deres arbejde med udbredelse af Kommunernes 

Rammearkitektur centrale byggeblokke omkring organisationsdata. 

  

Sagsfremstilling 

OS2 MO (Medarbejder og Organisation) projektet har sit udgangspunkt i 

arbejdet med implementeringen af OIO Standarderne Klassifikation og 

Organisation, hvor Odense Kommune i 2010 samarbejdede med It- og 

Telestyrelsen om en PoC, hvor Organisation blev skabt som en kompo-

nent. Efterfølgende kom Ballerup, København og Århus med i dette ar-

bejde, og løsningen APOS2 var skabt. Senere omfattede gruppen også 

Gribskov, Vejle, Esbjerg og Frederiksberg. Efter at løsningens leverandør 

Axapoint blev solgt, var det klart for kommunerne, at der ikke var ejer-

skab over den løsning, som man havde bygget i fælleskab. Hermed var 

grunden lagt til at skabe OS2 MO.  

OS2 MO projektet har sit udgangspunkt i en løsning, som blev skabt af 

Odense Kommune, i arbejdet med at implementere APOS2. Dette blev 

overdraget til OS2 i foråret 2015. Efterfølgende nedsatte OS2 en styre-

gruppe og udpegede en projektleder til projektet, og det blev vedtaget at 
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projektet startede med en analysefase, for at få afklaret projektets beretti-

gelse, herunder sammenhænge til andre løsninger og den kommunale 

opbakning.  

Styregruppen består af Projektejer/Formand It og Digitaliseringschef 

Henrik Willumsen, Silkeborg Kommune, Digitaliseringschef Jens Kjelle-

rup, Ballerup Kommune, Centerchef Morgens Kahr Nielsen, Frederiks-

havn og Chef for Digitale Løsninger Peter Hauge Jensen, Odense Kom-

mune. Projektleder Henriette Juul Riishøj fra Silkeborg kommune (tidli-

gere Ringsted) er blevet frikøbt til projektet. 

Projektet har i analysefasen afklaret sammenhænge og genbrug af VeRa 

(Vendsyssels Rammearkitektur rummende bl.a. beskedfordeler) og LoRa 

(Frederiksbergs sammensætning af Organisation og Klassifikation som 

lokal organisationskomponent) som projekternes udviklede komponenter. 

Begge løsninger biddrager til OS2 MO løsningen og dele genbruges.  

Samtidig har projektet fået afklaret den kommunale opbakning til en open 

source organisationskomponent. 28 kommuner bidrog økonomisk til ana-

lysefasen, og kommunernes interesse i emnet blev klar, da projektet af-

holdt en inspirationsdag om organisationsdata i efteråret 2015, hvor 71 

kommuner var repræsenteret blandt de 175 deltagere. Faktisk havde 5 

kommuner yderligere vist interesse for at deltage, men var forhindret.  

Projektet har ligeledes afklaret i analysefasen, at projektet vil få en un-

derstøttende funktion i kommunernes arbejde med at implementere Støt-

tesystemerne og gøre kommunerne klar til at kunne udstille data til disse 

Monopolbrudsløsninger om medarbejderen og organisationen, som led i 

arbejdet med at få høstet gevinsterne ved optimalt genbrug af stamdata.   

Projektet er nu i en fase, hvor der arbejdes med tilslutning af kommu-

nerne til at udvikle selve it-løsningen OS2 MO version 1.0. Tilslutningen 

betyder at projektet afløfter udbudspligten for de tilsluttede kommuner. 

Kommunerne kan via tilslutning vælge at biddrage økonomisk til projektet 

for at sikre den finansielle understøttelse. Dog vil kommunerne skulle bid-

drage med det oprindelige biddrag, hvis løsningen tages i anvendelse på 

et senere tidspunkt.   

Projektets formål er at understøtte, at Kommunernes Rammearkitektur 

bliver implementeret i kommunerne startende med Organisation, Medar-

bejder og Klassifikation byggeblokkene, men på sigt kan andre bygge-

blokke udfordres og inddrages. Derved understøttes kommuner, uden it -

arkitekturmæssige kompetencer, i at få implementeret Rammearkitektu-

ren og via fællesskabet at få løftet kompetencerne til selv at kunne tage 

ejerskab over deres infrastruktur og organisatoriske grunddata. Således 

er projektets mål ligeledes at skabe en stabil platform for videreudvikling, 
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integrationer og samarbejde mellem kommunerne og leverandørerne. 

Projektet har derfor naturlige samarbejdspartnere i både KL og KOMBIT.  

Projektet vil efter sagsfremstillingen i It-arkitekturrådet udforme en it-arki-

tekturrapport om OS2 MO løsningen. 

Bilag 

Bilag 6 – OS2 MO - Projektet kort fortalt  
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12. Status på støttesystemerne  

Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 

Mundtlig orientering.  
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13. Status på datafællesskab og serviceplatform 

Sisse Bang og Mette Holm Simonsen, KOMBIT. 

Fast orienteringspunkt 

Kommunernes datafællesskab: 

Sagsfremstilling 

I Kommunernes Datafællesskab er der på nuværende tidspunkt stort fo-

kus på de forretningsmæssige og tekniske forudsætninger for at bringe 

services i anvendelse.  

Dette er relevant for dels fagprojekternes leverandører, dels den plan-

lægningsøvelse, der også pågår omkring implementering fagsystemerne. 

Desuden er KDF i gang med at udarbejde en proces ift. 3. parts leveran-

dører, der ønsker at anvende indekserne.  

Arbejdet tager udgangspunkt i ESDH-leverandørerne, hvor KDF har op-

startet forhandlingerne ultimo januar, men formålet er, at denne proces 

bliver generisk, således at den kan anvendes på tværs af løsninger.  

Serviceplatformen: 

På grund af sygdom vil der blive en mundtlig orientering på mødet.   
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14. Evt. 


