NOTAT

Bilag 19 - Høringssvar Byg og Miljø
Frederikssund Kommune, Ivan Kure, It-arkitekt, IKT og
Digitalisering
Det ville være rart med sidenumre i arkitekturrapport for Byg og Miljø
(BoM).
I forhold til at følge arkitekturprincipper;
A2: Der bør udarbejdes særskilte kontrakter for henholdsvis udvikling og
drift, - for derved at sikre, at disse dele kan sættes i udbud, uafhængigt af
hinanden.
B5: Som en del af det standardiserede begrebsapparat, bør man kortlægge
Organisation (funktionsroller) og KLE anvendelsen i fagområdet, Byg og
Miljø
B7: BoM er vel lidt et sags-bærende fagsystem og så bør kravsættes at der
udvikles support for journalnoter fra/til Kombit SAPA systemet. Nyt system
bør tilbyde ’hop fra SAPA’, en URL med parametre værdier for registreret
sag i BoM.
Eventuelt og hop fra BoM til Borger.dk (med SAPA frame, der udstiller
borgerens sager )
B8: Man bør kravsætte at der skal opmærkes og henvises til fælles
referencedata, KLE emnenumre og STORM. Derved opnås bedre muligheder
for kommunikation og genbrug af data. Fx ved brug af KLE nr., FORM og
STORM
B9: Man bør sikre sig at Kravspecifikationen definerer, hvad der er i
systemet er foranderligt og hvad der er mere statisk
C2: Udover krav om export af data, ved leverandørskift, - skal alle
kommuner tage stilling til hvordan et system arkiveres. Det bør kravsættes.
Begrebet ”Sag&Dokument” , der menes vel SAPA leveret af NetCompany,
så henvisning bør ændres?
Standarder;
Idet BoM 2.0 integrerer med forskellige ESDH systemer, bør der stilles krav
om at der udvikles et mere generelt sag og dokument interface, til
supplement for den ’lokale’ Beskedfordeler i BoM.
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Støttesystemer. Man bør ikke fravælge nogen af dem i udbud, men kræve
at Støttesystemer skal benyttes hvor det er muligt. Man kan fx vedtage at
BoM ver. 2.0 skal indexere sag og dokumenter direkte, udenom SBSYS.
Jeg mener det er forkert at formulere et ”fravalg” af STS fx Klassifikation og
Organisation. De to støttesystemer vil komme i betragtning, når en
kommunal bruger logger på gennem Adgangstyring, brugerens ’profil’ skal
’findes’ i Organisation og måske vil oplysning om Byg og Miljø’s åbningstider,
findes i Org. De valide KLE numre tages fra Klassifikation, måske kommer
STORM i anvendelse og derved et opslag i Klassifikation. Når ansøger
betaler, skal betaling gå til rette konto, det klares måske med at opslag i
kontoplan fra Klassifikation.
Den fælles rammearkitektur, herunder ServicePlatform,
Adgangstyring og beskedfordeler, mv. bør være et krav, ikke
option;
Savnede byggeblokke; Bygning, Geografisk inddeling, Fast ejendom ,
Fuldmagt
RA Byggeblokke, bobblere: Aktivitet, Beslutning, Postering (Økonomi),
Partskontakt
Ny EU persondataforordning – nyt Krav
Tilbudsgiver skal beskrive hvorledes persondatabeskyttelsesreglerne
overholdes samt dokumentere, hvordan dette sker i IT-systemet, ved hjælp
af interne procedurer og privatlivspolitikker - dette kaldes Privacy By Design
og Privacy by Default.

Københavns Kommune, Bo Østerkjerhuus,
Digitaliseringskonsulent, Økonomiforvaltningen, Koncern IT
Københavns Kommune har følgende bemærkninger til arkitekturrapporten
for genudbud af Byg og Miljø.
Københavns Kommune tilslutter sig de arkitekturprincipper, der er tænkt ind,
og at der er taget højde for forsinkelsen af grunddata programmet. Det
efterlyses dog, at det fremgår af materialet, at alle ændringer kommunikeres
entydigt og klart ud ’i god tid’. Det gælder både karakteren af ændringerne,
konsekvenser til snitflader/webservices samt tekniske beskrivelser. Tanken
er, at 3. parts leverandører (f.eks. fagsystemleverandører) kan nå at
inkorporere nye tiltag og/eller ændringer i deres integration i
’førstkommende’ release – hvorved brugerne af disse fagsystemer hurtigt
kan drage nytte heraf.
Derudover hæfter Københavns Kommune sig ved, at der er kravsat rigtigt
fine logningskrav, og at materialet har forholdt sig til og kravsat
adgangsstyring på et fornuftigt niveau. Det er dog ikke helt klart for, hvorvidt
systemet kommer til at anvende Støttesystemet Adgangsstyring som eneste
adgangsstyringskomponent , og om der gælder fra dag ét, eller om der er
tale om en option på linje med Støttesystemet Beskedfordeler.
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En egentlig godkendelse af systemet ift. Københavns Kommunes Itsikkerhedsregulativ, kan ikke gives på baggrund af det aktuelle materiale, da
meget afhænger af både den tekniske og den organisatoriske
implementering i København. Alt i alt ser materialet dog fornuftigt ud ift.
Københavns kommunes krav og eksisterende løsninger.

Sags ID: SAG-2015-05447
Dok. ID: 2276956
E-mail: ALB@kl.dk
Direkte: 3370 3497
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 3 af 3

