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Deltagere 

It-Arkitekturrådets medlemmer: 
Camilla Staal Axelsen, Stabschef, Beskæftigelses- og Socialforvalt-
ningen, Odense Kommune 

Eva Minke Andersen, It- og Digitaliseringschef, Aabenraa Kommune 

Niels Rygaard, Kontorchef for It og digitalisering i Ældre- og Handi-
capforvaltningen, Aalborg Kommune 

Per Aalbæk Nielsen, Direktør for Økonomi, Borgerservice, Børne- og 
Ungeområdet, Høje-Taastrup Kommune 

Karin Markmann Bentsen, Vicedirektør, KOMBIT 

Ghita Thiesen, Kontorchef, Arbejdsgange og It-Arkitektur, KL 

Pia Færch, Kontorchef, Digitalisering og Borgerbetjening, KL 

Tilforordnet: 
Lars Vraa, Chefarkitekt, KOMBIT 

Andre deltagere: 
Linnea Nørgaard, KL (referent) 

Vibeke Normann, KL 

Thomas Tim Jensen, KL 

Gæster
Jens Krieger Røyen, Digitali-

seringsstyrelsen 

Michael Bang Kjeldgaard, 

Digitaliseringsstyrelsen 

Rasmus Halkær Iversen, KOMBIT 

Nikolaj Skovmann Malkov, 

KL 

Flemming Engstrøm, KL 

Erling Hansen, KOMBIT  

Anders Lillienfryd Holte, KL 

Sisse Bang, KOMBIT 

Frank Hedegaard, KL 

Kit Roesen, KL 

Michal Ingvald Engstrand, KL 

Peter Falkenberg, KL 

Peter Østergaard, KL 

Mette Lya Hansen, KL 

 

Afbud 
Henrik Brix, It- og digitaliseringschef, Favrskov Kommune 

Flemming Nielsen, Chef for Fælles Service, Aarhus Kommune 

Anna Schou Johansen, Enhedschef, Digitalisering, Københavns Kommune 

Ralf Klitgaard Jensen, Afdelingschef, KL 
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1. Velkommen og siden sidst 
v. Ghita Thiesen, KL 
 

Ghita Thiesen bød velkommen og takkede KOMBIT for brug af lokalerne. At mødes af-
holdes hos KOMBIT understreger netop, at Kommunernes It-Arkitekturråd er et fælles 
projekt mellem KL og KOMBIT.  
 
Rådets formand, Henrik Brix, havde desværre meldt afbud pga. kongeligt besøg i 
Favrskov Kommune. Henrik havde dog orienteret sig i sagsfremstillinger og andet ma-
teriale, og havde afgivet skriftlige kommentarer til punkterne på dagsordenen, som se-
kretariatet havde taget med til mødet. 
 
Ghita bød velkommen til Niels Rygaard, der afløser Kirsten Skovrup som medlem af 
Kommunernes It-Arkitekturråd. Niels er kontorchef for It og digitalisering i Ældre- og 
Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune og har mange års erfaring med bl.a. pro-
jektledelse.  
Thomas Tim Jensen blev præsenteret for rådet som ny medarbejder i programmet 
’Sammenhæng og Genbrug med Rammearkitekturen’. Thomas skal formidle budska-
bet om rammearkitekturen og har solid erfaring som kommunikationskonsulent. 
 
Derefter blev der gjort kort status på en række programmer. 
De første møder i Kommunernes It-arkitekturnetværk ruller af stablen i løbet af sep-
tember, og med 73 tilmeldte kommuner og over 160 deltagere synes behovet for så-
danne netværk at være tilstede. Netværkene forventes også at give nyttig feedback til 
arbejdet med rammearkitekturen.  
 
KITAs arkitekturstyringskurser har haft stor tilslutning fra kommunerne siden starten i 
2014. Således er der på nuværende tidspunkt kun ni kommuner, der endnu ikke har 
været på et eller flere arkitekturstyringskurser.  
Ghita kunne desuden oplyse, at Digitaliseringsstyrelsen har udvist interessere i at ud-
byde et lignende kursus.  
 
Den tidligere omtalte Rammearkitekturkonference, oprindeligt planlagt til ultimo 2016, 
er udsat til primo 2017. 
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2. Indsatsen i initiativ 8.1 i den Fællesoffentlige Digitalise-
ringsstrategi 
v. Peter Falkenberg, KL og Jens Krieger Røyen og Michael Bang Kjeldgaard, 

Digitaliseringsstyrelsen 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 

- It-Arkitekturrådet tager den mundtlige orientering vedr. initiativet til efterretning  

- It-Arkitekturrådet drøfter leveranceplanen for initiativ 8.1, særligt   med henblik på pri-

oritering af leverancerne 

 

Drøftelse 

Jens Krieger Røyen og Michael Bang Kjeldgaard fra Digitaliseringsstyrelsen gav en in-

troduktion til, hvordan it-arkitektur og datadeling er placeret i den nye fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi, og fremhævede det tætte samarbejde med KL. 

 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indeholder 33 initiativer, hvor initiativ 8.1 er 

et tværgående tiltag, som danner en fælles ramme for kommuner, regioner og stat. It-

arkitektur og snitflader er et gennemgående tema for 25 ud af de 33 initiativer, og dette 

understreger vigtigheden af disse områder.  

 

Projekterne må imidlertid ikke bremses af arkitekturen, og med mange leverancer og 

et højt tempo kan et uhindret samspil blive en udfordring. Hvis ikke it-arkitektur viser 

sig at være en god business case for projekterne i løbet af det første år, er det svært at 

få dem til at holde fast i vigtigheden af it-arkitektur. 

 

Rådet drøftede, hvorledes den værdi som it-arkitektur tilføjer til projekterne, kan måles 

efter et enkelt år og understregede faren for at opstille urealistiske mål, som ikke kan 

nås.   

Til det svarede Jens Krieger Røyen, at det bliver en vurdering fra projektejere og lede-

res side, om de kan se meningen og værdien i det foreløbige arbejde efter et år.  

 

Den it-arkitektur der udvikles nu, skal udgøre grundstammen i den fællesoffentlige digi-

taliseringsstrategi og skal udbredes i hele den offentlige sektor. Derfor er det vigtigt 

hurtigt at få klarhed og aftaler omkring standarder og principper.  

 

I den forbindelse er governance inden for arkitekturstyring et vigtigt element, som skal 

sikre, at initiativer på området følger it-arkitekturen. Gennem arkitekturrapporter kan 

styregruppen for it-arkitektur sikre, at der træffes de bedste valg. Dette er en mere 

håndfast form for governance, og Digitaliseringsstyrelsen forudser derfor en indkø-

ringsperiode.  

 

Med afsæt i oplægget drøftede Kommunernes It-Arkitekturråd samarbejde og koordi-

nering mellem den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.  

 

Datadeling er ligeledes et vigtigt emne. Der er lagt op til at skabe en ’hvidbog’ om it-

arkitektur, som skal sætte fokus på data og datadeling og samtidig sætte gang i en 

bredere diskussion og høringsproces i løbet af den kommende tid. Repræsentanterne 

fra Digitaliseringsstyrelsen fortalte, at der er behov for at sikre en høj effektivitet og til-

gængelighed, men samtidigt sørge for, at sikkerheden er i orden. 

 



Dato: 6. september 2016 

 

Sags ID: SAG-2015-05445 

Dok. ID: 2245700 

 

E-mail: ALB@kl.dk 

Direkte: 3370 3497 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 5 af 14 

NOTAT 

 

I drøftelsen kom man desuden ind på governance, kobling til den fællesoffentlige digi-

taliseringsstrategis øvrige initiativer, perspektiver for bredere anvendelse af fælles arki-

tektur og principper, samt sikkerhedsdimensionen af det fælles arkitekturarbejde.  

 

Rådet anbefalede, at den kommende hvidbog fokuserer på datadeling og pegede på 

behovet for en bred inddragelse  af alle relevante parter i arbejdet.  

 

Præsentation 

Bilag 7 – Præsentation Indsatsen i initiativ 8.1 LUKKET 
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3. Høringssag: Arkitekturrapport for samarbejdsplatfor-
men 
v. Erling Hansen, KOMBIT og Nikolaj Skovmann Malkov, KL 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet orienteres om arkitekturrapporten for Samar-

bejdsplatformen og de 6 indkomne høringssvar, der er resultatet af høring i 

netværket af kommunale it-arkitekter i juni 2016. 

 

Drøftelse 

På baggrund af fem høringssvar fra kommuner, og ét fra en leverandør orienterede Er-

ling Hansen og Nikolaj Skovmann Malkov om tilbagemeldingerne.  

 

Et vigtigt spørgsmål var baggrunden for valget af UNI-login på samarbejdsplatformen. 

Erling Hansen forklarede, at UNI-login på trods af kritik er et oplagt valg, fordi UNI-lo-

gin er database for samtlige brugere, og indeholder al relevant data om elever, lærere 

og forældre. På den måde kan alle informationer tilgås på samme måde og fra flere 

steder.  

 

Samarbejdsplatformen skal være en fremtidssikret kommunikationsform, som tager 

udgangspunkt i de kommunikationsmidler, der er udbredte nu, men samtidig skal imø-

dekomme de behov der må opstå i fremtiden. Rådet fremhævede vigtigheden af kom-

muneinvolvering for at sikre brugervenligheden på alle niveauer. 

 

Erling fortalte mere om de centrale pointer fra høringssvarene bl.a. rammearkitektu-

rens sammenhæng til adgangsstyring og understøttelse af brugernes udstyr og pro-

grammer.  

 

Henrik Brix havde peget på sikkerhed som et centralt område, der skal følges op på. 

Det er meget vigtigt at finde det rigtige kompromis mellem brugervenlighed og sikker-

hed. 

 

Det blev fremhævet, at arkitekturrapporten og høringssvarene har været en værdifuld 

styringsmetode for at få respons på de arkitekturmæssige beslutninger truffet i forhold 

til projektet.  

 

 

Præsentation 

Bilag 8 – Præsentation Samarbejdsplatformen Høringssvar   
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4. Sikkerhedsprojekt på tværs af brugerportalsinitiativet 
v. Kit Roesen, KL 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet på baggrund af den følgende redegørelse for sikker-

hedsprojektet drøfter og giver input til:  

– Kommunernes rammer for at udfylde rollen som identitetsgarant. 

– Pædagogers, læreres, administratorers og andre ansatte på skoleområdets 

muligheder for sikkert login ift. behandling af følsomme data. 

 

 

Drøftelse 

Kit Roesen fortalte først, at alle kommuner har tilsluttet sig Samarbejdsplatformen på 

skoleområdet, og at 71% af kommunerne også har tilsluttet sig på dagtilbudsområdet. 

Udfoldelsen af projektet er gået overraskende hurtigt. Programmet kommer til at højne 

sikkerhedsniveauet, som har været en nødvendighed. Der er dog stadig stor forskel 

på, hvor langt kommunerne er kommet med at forbedre sikkerheden, til dels pga. 

manglende højt specialiserede kompetencer inden for dette område.  

 

UNI-login skal forbedres, og Kommunernes It-Arkitekturråd var enige i, at både bruger-

venligheden og sikkerheden skal være i fokus i arbejdet. F.eks. nævnte Kit, at der ikke 

findes to-faktor login til børn og fortalte om overvejelserne i forbindelse med behand-

ling af personfølsomme data.  

 

Projektet har sit udspring i et tværoffentligt samarbejde, og forskellige parter har været 

inddraget for at sikre det bedst mulige resultat. Det er dog fortsat sikkerheden, som ud-

gør den største udfordring. 

Henrik Brix havde peget på muligheden for at klassificere data efter, hvorvidt de er føl-

somme. Det er dog en vanskelig sag, som vil kræve stor inddragelse af kommuner og 

skolepersonale for at kunne lade sig gøre. 

  

Flere af rådets medlemmer kunne nikke genkendende til, at skolevæsenet i mange 

kommuner har en høj grad af autonomi. Brugerportalsinitiativet og de afledte opgaver 

kræver derfor central styring for at kunne gennemføres. 

 

En mulig løsning kunne være at fremlægge en række modeller til inspiration og ud-

gangspunkt for kommunerne, og noget at ’spille op af’ i forhold til de centrale admini-

strative opgaver så som økonomi, funktionalitet osv. 

 

Rådet anerkendte, at programmet er en potentiel succes, som kan vise, at KOMBIT og 

kommunerne kan præstere og levere en brugervenlig løsning. 

 

Præsentation 

Bilag 9 – Præsentation BPI Sikkerhed
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5. Fælleskommunale selvbetjeningsløsninger og 
komponenter 

v. Flemming Engstrøm, KL 

 

Indstilling 

Det indstilles, at:  

- It-Arkitekturrådet giver input til kriterier for udvælgelsen af de 4-5 

områder, hvor der kan udvikles fælleskommunale selvbetjenings-

løsninger, samt til hvilke fælles komponenter der i givet fald bør 

prioriteres. 

 

Drøftelse  

Programleder Flemming Engstrøm fortalte om etableringen af fælles kompo-

nenter, og bad om rådets input til udvælgelseskriterier for, hvilke komponen-

ter og hvilke fælleskommunale selvbetjeningsløsninger der skal fokuseres 

på. 

 

Flemming pegede på, at det skal være nogle gode, men billige løsninger for 

kommunerne. På visse områder kan markedet ikke løfte opgaven og levere 

det der efterspørges på nuværende tidspunkt. Ikke desto mindre er ambitio-

nen at hæve standarden for selvbetjeningsløsninger jf. logikken bag mono-

polbruddet.  

 

Projektet er stadig i gang med de forberedende aktiviteter, der skal sikre det 

bedst mulige beslutningsgrundlag, herunder fastlæggelse af kriterier og brut-

toområder. Kommunernes It-Arkitekturråd drøftede mulighederne for at 

bruge kendte problemer i udvælgelsen, f.eks. inddragelse af antal informati-

onshenvendelser, supporttyngden o.l. Flere af rådets medlemmer nævnte 

erfaringer med at kigge på brugerrejser og identificere problemer med dette 

som udgangspunkt.  

 

Rådet bekræftede, at hvis ambitionen er at løse nogle fælleskommunale pro-

blemer, er det vigtigt at få støtte fra flest mulige kommuner. Hvis de valgte 

løsninger afspejler behov som kommunerne kan genkende, og der er en god 

business case, så vil kommunerne alt andet lige tilslutte sig. Dermed er der 

potentiale for hjælpe omstillingen i kontakten mellem kommuner og borgere.   

 

Rådet påpegede, at der i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er fokus 

på komponenttænkning. Således bør de komponenter, der laves i program-

met også bruges fællesoffentligt, hvor det er relevant.  

 

Odense Kommune tilbød at dele deres erfaringer med selvbetjening og bud 

på bedre brugeroplevelser med programmet.  

 

Præsentation 

Præsentation 10 – Præsentation Fælleskommunale selvbetjeningsløsninger 
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6. Arkitektur for sagsunderstøttelse og økonomi-
styring på socialområdet – LUKKET PUNKT 
v. Michal Ingvald Engstrand, KL 

 

 

Indstilling 
Det indstilles, at:  

 It-Arkitekturrådet drøfter foranalysens hovedkonklusioner og anbefa-
linger.  

 It-Arkitekturrådet i forlængelse heraf drøfter, hvilke aktører og pro-

jektinitiativer, der med fordel forventes at få gavn af rammearkitektu-

rens standarder som en del af løsningen og hvordan KL bedst kan 

understøtte realiseringen heraf. 

 It-Arkitekturrådet kommer med yderligere bud på, hvordan kommu-
nerne, KL og KOMBIT konkret kan bidrage til at fremme indsatsen 
for sammenhængende styring og effekt i kommunerne, med særlig 
fokus på rammearkitekturens standarder.  

  

 

 

Drøftelse 

Kommunernes It-Arkitekturråd drøftede projektgruppens indstilling og kom 

med forslag til det videre arbejde.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 B  
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7. Effektive indkøb gennem e-handel 
v. Peter Østergaard & Mette Lya Hansen, KL 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 
- Giver opbakning til, at der foretages en analyse og udbo-

ring af problemstillingen vedrørende standarder til under-

støttelse af effektiv e-handel. 

 

 

Drøftelse 

Peter Østergaard fortalte, at brugen af standarder udgør en af de største 

barriere for at anvende e-handel set fra et kommunalt synspunkt. E-handel 

er højt prioriteret i f.eks. SEP og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 

For at løse problemet må alle parter blive klogere på, hvor i indkøbsproces-

sen disse problemer opstår.  

 

Rådet bekræftede, at fortolkning af standarder er et stort spørgsmål i kom-

munerne, og der bør kigges yderligere på dette.  

 

Peter Østergaard fortalte, at det har været en stor gevinst at samle de for-

skellige interessenter f.eks. leverandører, kommuner og Digitaliseringsstyrel-

sen. Dialog med markedet er en god vej frem, som Rådet anerkendte.  

 

En af de mange gevinster som kommunerne kan høste ved e-handel er 

netop effektive og ’compliant’ indkøb. E-handelssystemer kan være en god 

måde at sørge for, at der foretages de bedste indkøb til den bedste pris. Der 

er dog samtidig i nuancer i hvordan ’compliance’ bør forstås. Rådets med-

lemmer drøftede erfaringer med topstyret indkøb i forhold til områder med 

slet ingen styring. Alle løsninger skal kunne være i spil, og standarderne skal 

kunne rumme de mange forskellige scenarier.  

 

Desuden blev muligheden for at udbrede e-handel f.eks. ved at placere tje-

nesteydelser under e-handel drøftet.  

 

Rådet tiltrådte indstillingen og gav opbakning til, at der gennemføres en ana-

lyse der afklarer, hvordan problemerne opstår i kommunerne, og hvor store 

problemerne er, når det giver anledning til tvivl på trods af, at der eksisterer 

standarder. Det er ligeledes en prioritet at få beskrevet gevinsten for kom-

munerne. Der skal arbejdes på at gøre standarderne lettere at fortolke, og i 

den forbindelse er inddragelse af forskellige interessenter en vigtig prioritet.  

 

Præsentation 

Bilag 12 – Præsentation Effektive indkøb gennem e-handel 
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8. Digitalisering af arbejdsgange på overenskomst-
området 
v. Frank Hedegaard, Anders Lillienfryd Holte og Nikolaj Skovmann 

Malkov, KL 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

- Tager orientering om projektet til efterretning 

- Kommer med input til mulige øvrige potentialer og opmærksomheds-

punkter for digitalisering på overenskomstområdet 

- Forholder sig til de skitserede tilvejebringelsesscenarier for en tjene-

ste til Unikt ID og sammenhængen til rammearkitekturen. 

 

Drøftelse 

Arbejdsgruppen orienterede om baggrunden for at digitalisere visse arbejds-

gange på overenskomstområdet. På baggrund af analyser konstaterede par-

terne, at der var store besparelser at hente, og man blev enige om at lave et 

afdækningsprojekt med henblik på at tilvejebringe en resursebesparende 

fællesløsning.  

 

Arkitekturrådet roste arbejdsgruppen for at ikke at hoppe direkte til imple-

mentering af en foreslået teknisk løsning, men i stedet først at undersøge de 

afledte konsekvenser for kommunerne i form af forvaltning, drift, ejerskab, fi-

nansiering, sikkerhed, udbudsregler mv., for derved at tilvejebringe et retvi-

sende beslutningsgrundlag om en eventuel anskaffelse af en broker. Herud-

over spurgte rådet ind til det bagvedliggende regelgrundlag og den nuvæ-

rende håndtering af kommunikation om f.eks. nyansættelser, lønindplacering 

og sindetskrivelser mellem offentlige arbejdsgivere og den forhandlingsbe-

rettigede organisation 

 

Endvidere kom rådet med forslag til at undersøge mulige alternative løsnin-

ger til en broker, herunder semi-automatiske processer, hvor lovlige data 

(f.eks. navn(e), fødselsdato(er), stillingsbetegnelse(r), varslet opsigelses-

dato(er) mv) sendes til de faglige organisationer, mens øvrig datadeling fore-

går mere manuelt. Rådet henviste også til at genbesøge reglerne for at vur-

dere, om de eventuelt bør tilpasses, set i lyset af de udfordringer som en au-

tomatiseret, lovlig løsning viser sig at have.   

 

Præsentation 

Bilag 13 – Præsentation OK-digitalisering 
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9. Status for program ”Sammenhæng og genbrug 
med rammearkitekturen” (SAGERA) 
v. Vibeke Normann, KL 

 
 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 

- It-Arkitektrådet godkender status for programmet og giver input til det vi-

dere arbejde 

 

 

Drøftelse  

Vibeke Normann fortalte, at den nye programleder for SAGERA, Jan Struwe 

Poulsen, tiltræder d. 1. oktober 2016. Dernæst præsenterede Vibeke kort 

rammearkitekturprogrammets indsatser, gevinster og realiseringsmål.  

 

Endvidere blev rådet orienteret om status for SAGERA-programmets 5 pro-

jekter, herunder status for etableringen af en governancemodel for rammear-

kitekturen og udarbejdelsen af et målbillede for rammearkitekturen 2020. I 

programmet arbejdes der pt også med projektbeskrivelse vedrørende etab-

lering af en kravbank og den modne anskaffelsesproces. I forbindelse med 

programmets indsatser vedrørende modning af kommunerne, en mere bru-

gervenlig rammearkitektur.dk og muligheden for at udarbejde mere konkrete 

guides til arbejdet med rammearkitektur, er Thomas Tim Jensen nyligt ansat 

til at styrke kommunikation og formidling af rammearkitekturen.  

 

Rådet spurgte til skabelonen for arkitekturrapport. I programmet indgår en 

styrkelse og en videreudvikling af konceptet for arkitekturrapporten, så den 

kan udbredes yderligere. 

 

Afsluttende fortalte Vibeke om Kommunernes It-arkitekturnetværk, som er et 

samarbejde mellem KL, KOMBIT og KITA. Der er 73 tilmeldte kommuner, og 

de første møder i de 4 regionale netværk finder sted i løbet af september. 

Det forventes, at der afholdes møder ca. fire gange årligt. Netværkene er ba-

seret på et ønske om gensidig vidensudveksling mellem kommunerne, KL 

og KOMBIT vedrørende it-arkitektur.  

 

Præsentation 

Bilag 14 – Præsentation SAGERA 
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10. Status på støttesystemerne og Kommunernes 
Data & Infrastruktur (KDI) 
v. Sisse Bang, KOMBIT 

Mundtlig orientering 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

 

- It-Arkitekturrådet tager den mundtlige orientering om Støttesyste-

merne, Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen til efter-

retning 

 

Drøftelse 

Sisse Bang orienterede om status på støttesystemerne og ’Kommunernes 

Data & Infrastruktur’ (KDI) jf. bilag 15. 

 

 

Præsentation 

Bilag 15 – Præsentation Serviceplatform 
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11. Evt. 

 

 

Afsluttende fortalte Ghita, at datoforslag til møderne i 2017 i Kommunernes 

It-Arkitekturråd udsendes om kort tid. Fremadrettet vil planlægningen foregå 

løbende, således at møderne hele tiden er fastlagt et år i forvejen.  

 

 

   


