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1. Velkomst og siden sidst 

v. Henrik Brix, Formand for Kommunernes It-Arkitekturråd og Ghita 

Thiesen, KL 
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2. Overblik over projektinitiativer og arkitekturakti-
viteter på socialområdet 

v. Michal Ingvald Engstrand og Poul Erik Kristensen, KL 

 

 

Baggrund 

 

På opdrag af It-Arkitekturrådet blev der i august 2016 udarbejdet et 

overblik over, hvilke fællesoffentlige og fælleskommunale projektiniti-

ativer der har fokus på socialfaglige indsatser og økonomistyring af 

de kommunale udgifter og omkostninger. I den forbindelse blev det 

klart, at der var brug for en foranalyse af, hvilke forretningsmæssige 

behov der kan danne grundlag for at samle de mange beslægtede 

projektinitiativer på tværs. På basis af dette arbejde har der igen væ-

ret dialog med projektinitiativerne, hvilket har resulteret i et opdateret 

overblik med enkelte nye projektinitiativer samt nogle bud på potenti-

aler for indbyrdes afhængigheder og arkitekturaktiviteter på tværs af 

projektinitiativerne.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 drøfter og tager til efterretning, at der er mange afhængige 

projektinitiativer i gang på tværs af fagområder der berører 

socialområdet 

 kommer med forslag til, hvilke projektinitiativer der med for-

del bør etablere et mere forpligtigende projektsamarbejde. 

 kommer med forslag til arkitekturaktiviteter og –leverancer, 

der med fordel kan samle og styrke en fælles tilgang på so-

cialområdet. 

 

Sagsfremstilling 

 

./. Der er allerede udarbejdet mange analyser på området, hvilket har 

igangsat mange initiativer og strategiprojekter (se oversigt i bilag 1). 

Nogle i en enkelt kommune, andre på tværs af kommunegrænser og 

fagområder, andre i KL, KOMBIT, regioner eller Staten. Alle med det 

formål at skabe bedre sammenhæng og genbrug af data på tværs af 

fagområder. Men der mangler fortsat konkrete løsningsforslag i form 

af fælles standarder, som kan danne fundament for en ensartet 

fremgangsmåde. 

 

Som flere analyserapporter har peget på, er der mange it-systemer 

med mange forskellige standarder, dataformater og semantikker der 

løser specifikke forretningsbehov, men hvor der ikke er tænkt så me-

get på sammenhæng på tværs i en helhedsorienteret sagsbehand-

ling og i de borgervendte indsatser. Her er der brug for, at data 

struktureres og standardiseres.  
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Fordi der er mange it-systemer involveret, fordi der stadig er behov 

for dedikerede løsninger til forskellige fagområder, og fordi der er 

behov for koordinering, sammenhæng og genbrug af data på tværs, 

er rammearkitekturen en overbevisende strategi til at løse udfordrin-

gerne med disse standarder for socialfaglige indsatser, økonomisty-

ring og viden om effekt.  

 

For kommunerne og deres it-systemer betyder det helt konkret, at 

der er brug for standarder til at strukturere og koble data om indsat-

ser, tilstande, og indsatseffekter med økonomi, så it-systemerne kan 

fortælle hinanden, hvad der er sket, hvad det koster og med hvilken 

effekt. 

 

Det vil betyde, at fremfor at hvert system i kommunerne etablerer 

egne proprietære standarder for sociale indsatser og sammenhæng 

til økonomidata, peges der på, at sociale data struktureres efter fæl-

leskommunale principper og standarder (rammearkitektur). 

 

Flere kommuner, herunder Høje Taastrup Kommune og Køben-

havns Kommune, efterspørger direkte, at KL stiller fælleskommunale 

standarder til rådighed. Behovet skyldes, at der er: 

 

1. Stærk efterspørgsel på sammenhængende økono-

mistyring (de dyre familier), hvor data kan deles og 

fremsøges på tværs af fagområder og ydelser i for-

hold til udvalgte målgrupper og segmenter. 

 

2. Stærkt efterspørgsel efter resultatdata. Indsatser 

og indsatseffekter der registrerer om indsatsen vir-

ker og til hvilken pris (progression, indsatsøkonomi 

og omkostningseffekt) 

 

3. Stærk efterspørgsel efter koordinering af en tværgå-

ende og helhedsorienteret indsats ud fra en fælles, 

ensartede og strukturerede datastandarder og me-

todefaglige begrebsdannelse. 

 

I den forbindelse er der løbende brug for at få konkretiseret og koor-

dineret, hvilke arkitekturleverancer der er brug for på tværs af de 

mange projektinitiativer, samt hvilke initiativer der er særligt behov 

for at koordinere med hvilke standarder og byggeblokke. 

 

På den baggrund er oversigten over projektinitiativer med fokus på 

socialområdet opdateret med både nye og gamle initiativer samt ek-

sempler på, hvilke projektinitiativer og aktuelle arkitekturaktiviteter og 

leverancer der dags dato kan identificeres. Desuden indgår et forelø-

bigt bud på relevante afhængigheder til andre projektinitiativer, der 

med fordel kan involveres og drage nytte af hinandens projekterfa-

ringer.  

 
Bilag:    Bilag 1 Opdateret overblik over socialfaglige projektinitiati-

ver.   
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3. Status vedr. arbejdet med initiativ 8.1 i den fæl-
lesoffentlige digitaliseringsstrategi: Gode data 
og effektiv datadeling 

v. Jens Krieger Røyen og Michael Bang Kjeldgaard, Digitaliserings-

styrelsen, og Peter Falkenberg, KL 

 
Baggrund 

 
Initiativ 8.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: gode data og 

effektiv datadeling, har afsluttet høringsprocessen for ’Hvidbog om 

arkitektur for digitalisering’ og ’Regler for begrebs- og datamodelle-

ring’. De første erfaringer med at anvende hvidbogen i praksis er op-

nået i forbindelse med arkitekturreviews af 4 initiativer under den 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:  

 

 tager den mundtlige orientering vedr. initiativet til efterret-

ning 

 

Sagsfremstilling 

 

Der vil blive givet en kortfattet mundtlig status for arbejdet inden for 

den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, herunder de igangvæ-

rende initiativer som fx ’Hvidbog om arkitektur for digitalisering’, 

’Regler for begrebs- og datamodellering’, ’ny hjemmeside for den 

fællesoffentlige arkitektur’, data-katalog. 

 

Der forventes en opdatering på det videre arbejde med eventuelt at 

overgå fra OIO-standarder til internationale og EU-baserede stan-

darder over en kortere eller længere periode. Indstillingen er pt., at 

nye fællesoffentlige projekter omfattet af digitaliseringsstrategien, 

skal lægge sig op ad internationale og europæiske standarder. Og at 

der etableres en overgangsstrategi med afsæt i sameksistens af 

OIO og de internationale og europæiske standarder frem til udgan-

gen af 2020. De nu gældende OIO-standarder for sag og dokument 

vil blive ajourført og vedligeholdt i den samme periode. Der etable-

res et projekt med kommunalt projektejerskab, der skal udarbejde et 

forslag til, hvordan OIO-standarderne kan opdateres med en projekt-

sum på 500.000 kroner. Samtidig skal de europæiske og internatio-

nale standarder oversættes og have vejledninger tilknyttet. Dette for-

ventes at blive løst med ekstern bistand for 500.000 kroner. Danske 

profileringer af standarderne skal udarbejdes som led i aktiviteter, 

der allerede er defineret i leveranceplanen for initiativ 8.1. Det vurde-

res, at der med disse tiltag er taget hensyn til Arkitekturrådets be-

mærkninger fra drøftelsen af sagen den 28. februar 2017. 
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Der vil være et særligt fokus på arbejdet med ’Hvidbogen om arki-

tektur for digitalisering’, herunder bearbejdning af indkomne hørings-

svar til udkast for ’Hvidbog om arkitektur for digitalisering’. 

 

Ligeledes vil der under dette punkt være et særligt fokus på hvidbo-

gens anvendelse som arkitekturstyringsmekanisme i relation til digi-

taliseringsstrategiens initiativer. 

Styregruppen skal, med reference til porteføljestyregruppen for den 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, sikre tværgående koordine-

ring, og at initiativerne både anvender og bidrager til den fælles arki-

tektur. 

Et element heri er, at der for initiativer med et væsentligt indhold af 

data og arkitektur skal foretages et review og udarbejdes en review-

rapport, der beskriver i hvilket omfang den fælles arkitektur anven-

des, herunder om der sikres digital sammenhæng på tværs. Denne 

review-rapport skal godkendes af styregruppen for data og arkitek-

tur. 

Modellen for arkitektur-reviews er under udvikling og forventes ende-

ligt godkendt af styregruppen for data og arkitektur sidst i maj 2017. 

 

./. Etablering af en arkitekturstyringsproces er meget inspireret af det 

eksisterende arbejde i KL og KOMBIT hvor arkitekturrapporter udar-

bejdes ved anskaffelse af nye løsninger. Der er dog markante for-

skelle mellem de to arkitekturstyringsprocesser. Det fællesoffentlige 

review-setup baserer sig fx på en relativ kort proces med få delta-

gere, hvor den kommunale proces, der involverer netværket af it-ar-

kitekter under arkitekturrådet, involverer flere og tager længere tid. 

Forskelle mellem de to arkitekturstyringsprocesser er også tydelige i 

forhold til krav til projektets dokumentation af arkitekturcompliance – 

jf. bilag 2. 

 

Flere initiativer under den fællesoffentlige strategi afsluttede analy-

sefasen primo 2017, og det blev vurderet hensigtsmæssigt at gen-

nemføre reviews, selv om rammerne endnu ikke var helt på plads. 

Fra medio marts til ultimo april har følgende 4 initiativer derfor gen-

nemgået et review-forløb med afsæt i hvidbogen: 

 

 Referencearkitektur for brugerstyring 

 Næste generation af digital post 

 NemLog-in 

 NemID - MitID 

  

It-arkitekter fra KL har på vegne af kommunerne deltaget i 3 af de 

ovenstående reviews. Som deltager i et review anvendes projektets 

foreliggende materiale der vurderes op i mod hvidbogens principper 

og regler samt øvrige fællesoffentlige specifikationer. Deltagerne i 

reviewet indgår som specialister med særlig domæneviden, men 

uden partsinteresse.  

 

 

Bilag:   Bilag 2 Udkast: Reviewproces for initiativer under den fæl-

lesoffentlige digitaliseringsstrategi (Lukket)   
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4. Erfaringer med deltagelse i den fællesoffentlige 
reviewproces 

v. Peter Falkenberg, KL 

 
Baggrund 

 

Fra medio marts til ultimo april har følgende 4 fællesoffentlige initiati-

ver gennemgået det nye review-forløb med afsæt i hvidbogen: 

 

 Referencearkitektur for brugerstyring 

 Næste generation af digital post 

 NemLog-in 

 NemID - MitID 

  

It-arkitekter fra KL har på vegne af kommunerne deltaget i 3 af de 

ovenstående reviews. Som deltager i et review anvendes projektets 

foreliggende materiale, der vurderes op i mod hvidbogens principper 

og regler samt øvrige fællesoffentlige specifikationer. Deltagerne i 

reviewet indgår som specialister med særlig domæneviden, men 

uden partsinteresse.  

 
 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:  

 

 tager orientering om deltagelsen i reviews af de fællesoffent-

lige initiativer til efterretning 

 giver input til forslag til model for fællesoffentlige reviews 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Der vil blive en mundtlig gennemgang af de konkrete erfaringer fra 

KL’s deltagelse i reviews af de 3 fællesoffentlige initiativer. 

 

Sekretariatet for reviewprocessen under initiativ 8.1 har opfordret 

myndighederne til at deltage i de enkelte reviews af strategiens initi-

ativer. Reviewboardet sammensættes fra gang til gang med senior-

arkitekter fra staten (2 arkitekter), regionerne/DR (1 arkitekt) samt 

kommuner/KL (1 arkitekt).  KL har deltaget med 3 forskellige it-arki-

tekter i de 3 review-forløb. 

 

Hele review-forløbet gennemføres på 5 dage, herunder forbere-

delse, fælles workshop samt afrapportering. Et meget kompakt for-

løb, der gør det muligt at give en hurtig tilbagemelding til henholds-

vis initiativet/projektet samt til styregruppen for data og arkitektur. En 

kort, tidsbegrænset og koncentreret proces har også understøttet fo-

kus på det enkelte review. 
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KL’s bemanding er foretaget ud fra et ønske om at stille med mest 

mulig domæneviden, da den enkelte deltager ikke har mulighed for 

at involvere kommunerne under selve review-forløbet. Dette skyldes 

den meget stramme tidsplan der er lagt ned over de enkelte reviews. 

Den nuværende reviewproces giver således ikke kommunerne di-

rekte indflydelse på resultatet, men indirekte gennem KL’s delta-

gelse. 

Det har i den sammenhæng været uklart, hvilken rolle/mandat den 

enkelte reviewdeltager besidder. Det har været opdraget til proces-

sen, at den enkelte deltager på baggrund af sine kompetencer, og at 

partsinteresser ikke er en del af reviewdeltagerens mandat. Under 

forløbet har der dog alligevel været uklarheder om reviewdeltager-

nes mandat. 

 

De første 4 reviews har været gennemført uden krav til dokumenta-

tion fra projektet. Dokumentationsgrundlaget har derfor varieret me-

get fra review til review, hvilket har forudsat et vist forudgående 

kendskab til projektet. Da der ikke har været krav til dokumentatio-

nen, har det endvidere været svært at matche principper og krav fra 

hvidbogen mod det foreliggende materiale.   

I kommunernes arkitekturrapport skal det enkelte projekt dokumen-

tere hvor og hvordan de efterlever rammearkitekturen principper mv. 

I den fællesoffentlige reviewproces er denne opgave flyttet over på 

reviewpanelet, hvilket igen stiller større krav til projektets dokumen-

tation. 

 

De første erfaringer fra KL’s deltagelse stiller således særligt 

spørgsmålstegn ved de begrænsninger, der knytter sig til den korte 

proces, samt på de udfordringer der knytter sig til sammenhængen 

mellem dokumentation og rolle/mandat. 

 

Bilag: - 
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5. Arkitekturanalyse vedrørende affaldsdata 

v. Mia Stokholm Nielsen, KL 

 

 

Baggrund 

 

KL’s kontor for Arbejdsgange og It-arkitektur udarbejdede i foråret 

2016 en foranalyse af de nuværende udfordringer som en række 

kommunale, private og statslige aktører oplever i brugen af affalds-

datasystemet og affaldsdata generelt.  

 

I den forbindelse er der indgået en aftale i regi af den fællesoffent-

lige digitaliseringsstrategi (6.4) om, at der er et øget behov for en 

samlet it-arkitektur for affaldsdata. Arkitekturen skal angive den 

fremtidige retning for, hvordan der kan arbejdes videre med en auto-

matisk generering af affaldsdata. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 tager orienteringen om det forestående arbejde om en sam-

let It-arkitektur for affaldsdata til efterretning 

 giver input til, hvilke projekter omkring smart deling af af-

faldsdata, der findes 

 drøfter, om der er noget projektet skal være særligt op-

mærksom på 

 

 

Sagsfremstilling 

 
I forbindelse med initiativ 6.4 i den fællesoffentlige digitaliserings-

strategi er Miljøstyrelsen i gang med et projekt, som skal sætte ram-

men for en fremtidig fællesoffentlig It-arkitektur for affaldsdata. Pro-

jektet består af fem delopgaver, hvoraf Deloitte er udførende på del-

opgave 1-3 og KL er udførende på delopgave 4-5. De fem delopga-

ver omfatter følgende: 

 

1. En omfattende kortlægning af de data, der i dag registreres på 

affaldsområdet både i staten og i kommunerne, herunder i de 

kommunale affaldsselskaber. 

2. En beskrivelse af de opgaver, der varetages af såvel staten som 

kommunerne på området. 

3. En juridisk afklaring på området i forhold til udveksling af data. 

4. En analyse af, hvordan data fra de samlede systemer på tværs 

af kommunerne og staten bedst kan understøtte opgavevareta-

gelsen hos begge.  

5. Identifikation af de eventuelle tekniske og it-arkitektoniske barri-

erer, der er for smart deling af affaldsdata på tværs af systemer, 

samt pege på løsninger. 
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Deloittes opgaver løber fra marts-maj 2017, og KL har løbende tæt 

dialog med Deloitte for at sikre, at de opgaver og data, som bliver 

kortlagt, er relevante for det videre arbejde i delopgave 4 og 5. Del-

opgave 4 og 5, som er relevante for denne sagsfremstilling, om-

handler hhv. en analyse af bruger-, forretnings- og datadelingsbehov 

og en analyse af løsningskomponenter og integrationsmønstre, samt 

udarbejdelse af en referencearkitektur. 

Delopgave 4 kommer til at bestå af en kortlægning af kommunale 

projekterfaringer omkring smart deling af affald. På baggrund af 

denne kortlægning samt resultaterne af Deloittes analyser identifice-

res forretningsbehovene i forbindelse med affaldsarbejdet og der ud-

arbejdes en beskrivelse af hvilke opgaver og data der er brug for i 

det fremtidige arbejde med affaldsdata. Disse tiltag skal munde ud i 

en rapport, der identificerer forretnings- og datadelingsbehovene i 

arbejdet med affaldsdata. 

 
Delopgave 5 skal give et forslag til hvordan en samlet it-arkitektur for 

affaldsdata kan se ud. Dette skal ske på baggrund af en analyse af 

relevante løsningskomponenter og standarder, der skal anvendes 

for at skabe sammenhæng og generere automatiske affaldsdata på 

tværs. Herunder vil de fælleskommunale arkitekturprincipper samt 

de fællesoffentlige principper fra den kommende hvidbog inddrages. 

Herefter vil projektet kigge på integrationsmønstre og sammenhæng 

i arbejdet med affaldsdata. På baggrund af disse vil der blive udar-

bejdet en begrebsmodel og informationsmodel for affaldsområdet, 

som skal kvalificeres på en workshop med repræsentanter fra kom-

munerne og Miljøstyrelsen. Analysen af relevante løsningskompo-

nenter og integrationsmønstre samt begrebsmodellen og informati-

onsmodellen vil blive leveret som en samlet løsningsmodel i en rap-

port.  

 
Rapporterne for delopgave 4 og 5 forventes færdige i oktober 2017. 

På baggrund af resultaterne fra både Deloittes og KLs arbejde vil ar-

bejdsgruppen (bestående af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Er-

hvervsstyrelsen og KL) give et forslag til en handlingsplan for en 

samlet it-arkitektur for affaldsdata, der peger på, hvordan der bedst 

sikres en smidig dataudveksling mellem de offentlige og øvrige it-sy-

stemer, der bliver brugt i affaldssektoren. På baggrund af handlings-

planen skal der tages stilling til evt. implementering af de identifice-

rede løsninger. 

Bilag: - 
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6. Automatisering af manuelle processer  

v. Søren Frederik Bregenov, Kontor for Digitalisering og Borgerbetje-

ning, KL 

 

 

Baggrund 

 

Rådet er tidligere blevet orienteret om, at KL og 26 kommuner har 

igangsat et fælleskommunalt initiativ om automatisering af manuelle 

processer. Formålet med initiativet er at opsamle og dele erfaringer 

med procesautomatiseringer samt understøtte kommunernes ar-

bejde med automatisering af processer.  

Spitze&Co. og Celuma er valgt som konsulenter til at forestå den 

praktiske udførelse af projektets i alt tre leverancespor. Det første le-

verancespor, som består af en erfaringsopsamling samt et katalog 

med minimum 20 manuelle processer, som vurderes at egnede til at 

anbefale andre kommuner automatisere, skal være færdigt primo 

juni 2017.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 tager orienteringen om status på initiativet til efterretning  

 

 drøfter, om der er nogle it-arkitekturmæssige anbefalinger, 

som kommunerne kan bruge som guidelines i deres lokale 

arbejde med automatisering af manuelle processer. 

 

På mødet vil It-Arkitekturrådet få præsenteret den foreløbige udgave 

af proceskataloget samt udkast kortlægning af eksisterende kommu-

nale og statslige erfaringer med automatisering af processer samt 

erfaringer fra udvalgte private virksomheder, banker og forsikrings-

selskaber.  

 

Sagsfremstilling 

 

Projektet om automatisering af manuelle processer har et relativt 

kort aftræk. Fase 1 forløber fra februar 2017 til september/oktober 

2017. I fase 1 vil der blive leveret i alt tre delleverancer: 

 

Leverancespor 1: Katalog med manuelle processer og kortlæg-

ning af erfaringer 

I leverancespor 1 udarbejdes en kortlægning om erfaringer med pro-

cesautomatiseringer fra hhv. kommuner, statslige myndigheder og 

virksomheder. I forlængelse af kortlægningen bliver der lavet et pro-

ceskatalog med minimum 20 manuelle processer, som er egnede til 

automatisering. Proceskataloget skal fungere som inspiration for de 

kommuner, der gerne vil i gang med et automatiseringsprojekt, eller 

som leder efter nye velegnede emner.  

  

Leverancer i spor 1: 
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- Proceskatalog med manuelle processer som er egnede til auto-

matisering 

- Kortlægning af erfaringer med automatiseringer i hhv. kommu-

ner, statslige myndigheder og private virksomheder. 

 

 

Leverancespor 2: Fælles værktøjer  

I leverancespor 2 udarbejdes en række fælles værktøjer, som den 

enkelte kommune kan bruge i forbindelse med egne automatise-

ringsprojekter. Alle produkter kvalificeres, trykprøves og valideres af 

de deltagende kommuner.   

 

Leverancer i spor 2: 

- Screeningsværktøj (og valideret metode) til identificering af ma-

nuelle processer, som er egnede til automatisering 

- Forudsætninger til business case ifm. automatiseringsprojekter 

- 2-3 validerede business cases fra kommuner, som har arbejdet 

med automatisering.  

- Notat med implementeringsanbefalinger og opmærksomheds-

punkter ifm. automatisering 

- Notat med juridiske opmærksomhedspunkter og evt. afklaringer 

ifm. automatiseringsprojekter.  

 

 

Leverancespor 3: Løsningsmuligheder 

I leverancespor 3 bliver der sat spot på teknologisiden. Der findes al-

lerede en række mere eller mindre modne teknologier til procesauto-

matiseringer, herunder RPA-løsninger. Det er ikke tanken, at der i 

projektet skal laves konkrete anbefalinger i forhold til valg af teknolo-

gier. Men med en analyse af udvalgte teknologier, herunder med fo-

kus på prismodeller, drift osv. har den enkelte kommune et bedre af-

sæt for at tage stilling til valg af teknologi.   

 

Leverancer i spor 3:   

- Markedsafdækning – oversigt over løsningsmuligheder ifm. au-

tomatisering 

- Løsningsscenarier – prismodeller og fordele og ulemper ved for-

skellige løsninger samt modeller i forhold til videreudvikling og 

drift.  

 

./. Projektets leverancer er nærmere beskrevet i det konsulent tilbud, 

som Spitze&Co. og Celuma har udarbejdet.  

 

Status på arbejdet 

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på produkterne i leverance-

spor 1. Der er udsendt en spørgeskemaundersøgelse til de delta-

gende kommuner og i den kommende tid gennemføres der inter-

views med statslige myndigheder og virksomheder, som har erfarin-

ger med procesautomatisering. Der er ligeledes blevet afholdt en 

workshop med ca. 50 deltagere fra de 26 deltagende kommuner.  
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Det umiddelbare billede er, at en håndfuld kommuner er lykkedes 

med at få idriftsat teknologier til automatisering af processer. Yderli-

gere er en lang række af kommunerne i dialog med konsulenthuse 

om screening af processer eller pilotafprøvning af konkrete teknolo-

gier. Kommunerne peger på, at organisatoriske og styringsmæssige 

elementer udgør et væsentlig opmærksomhedspunkt. For medarbej-

derne er det en forandring, at skulle ”samarbejde” med de digitale 

assistenter eller robotter, som de også kaldes.  

 

It-arkitekturmæssige anbefalinger om procesautomatiseringer  

I projektet er der fokus på de bekymringer og udfordringer som tek-

nologier til procesautomatiseringer kan medføre. Teknologier til pro-

cesautomatiseringer er relativt billige og kan umiddelbart fremstå 

som en kortsigtet mirakelkur i forhold til, at videreudvikle på kommu-

nernes eksisterende (og i nogle tilfælde forældede) it-systemer. Be-

kymringer går på, at ibrugtagning af software robotter og RPA-løs-

ninger vil ske på bekostning af den vigtige oprydningsopgave af it-

landskabet, som kommunerne er meget dedikeret i forhold til.  

 

I projektet bliver RPA-løsninger og softwarerobotter ikke behandlet 

som et alternativ til at forbedre den eksisterende infrastruktur. Der-

imod skal projektet bl.a. afprøve, om der i kortere eller længere tids-

perioder kan være et potentiale enten i form af øget kvalitet eller ef-

fektivitet, som kan realiseres uden større investeringer og implemen-

teringsomkostninger. Ikke desto mindre vurderes det, at der kan 

blive behov for at udarbejde nogle anbefalinger om it-arkitektur i for-

hold til RPA-løsninger og robotteknologi, som kommunerne kan 

støtte sig op af, hvis de påtænker at arbejde med disse teknologier.  

 

Projektets første leverance er, som nævnt tidligere i sagsfremstillin-

gen, et katalog med mindst 20 processer som er egnede til automa-

tisering. Dette katalog vil blive distribueret til kommunerne i juni 

2017.  

 

Bilag:  Bilag 3 Tilbud på opgave vedr. automatisering af manuelle 

processer 
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7. Adgang til egne data 

v. Marie Madsen, KL 

 

 

Baggrund 

 

KL’s projekt ”Adgang til egne data”, som er del af den fælleskommu-

nale handlingsplan, har siden igangsættelsen af initiativet søgt at ud-

arbejde en fælleskommunal vision for adgang til egen data i kommu-

nerne. Der foreligger nu et udkast til en vision, der indkapsler en in-

tention om, at borgerens adgang til egne data skal give borgeren 

handlerum og gøre borgerne trygge i deres interaktion med kommu-

nen – også digitalt. Der skal nu udarbejdes en handleplan, herunder 

udvælges pilotprojekter for at tage første skridt i retning mod at indfri 

visionens intentioner. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 drøfter den fælleskommunale vision for adgang til egne data 

 

 drøfter udvælgelsen af type af pilotprojekt samt evt. ønsker 

til det videre arbejde med handleplanen 

 

 orienteres om arbejdet omkring referencearkitekturen for ad-

gang til egen data 

 

Sagsfremstilling 

 

I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der fo-

kus på, at kommunerne i den fremtidige digitale indsats skal evne at 

motivere og involvere borgere og virksomheder, således at digitali-

seringen bl.a. vil styrke oplevelsen af nærhed og indflydelse på egen 

livssituation. Projektet ’Adgang til egne data’ kan betragtes som et 

naturligt skridt ad den vej og indgår i den fælleskommunale hand-

lingsplan under initiativ 1.2.  

 

Første del af projektet har haft til formål at udvikle en fælleskommu-

nal vision, der kan skabe en fælles retning for, hvordan kommunerne 

skal arbejde med at give borgere adgang til deres egne data i kom-

munerne. Der er nu udarbejdet et udkast til en fælleskommunal vi-

sion om at: 

 

”Adgangen til egne data skal give borgeren handlerum og gøre bor-

gerne trygge i deres interaktion med kommunen”. 

 

For at borgerne skal kunne handle og opleve tryghed omkring deres 

interaktion med kommunerne, så kræver det, at borgerne også kan 

bruge adgangen til egne data i praksis. Derfor vil kommunerne ar-



Dato: 1. maj 2017 

 

Sags ID: SAG-2017-01322 

 

E-mail: ALB@kl.dk 

Direkte: 3370 3497 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 15 af 26 

NOTAT 
 

bejde for, at borgernes adgang til egne data er kendetegnet af føl-

gende principper: ”Borgerne skal kunne forstå og overskue samt 

kunne bidrage med og anvende egne data”. 

 

Udkast til vision er behandlet i projektets fælleskommunale styre-

gruppe (Styregruppe for Borgerbetjening 3.0). Visionen skal efter en-

delig tilretning behandles i KL’s politiske system. 

 

I forlængelse af visionen, skal der udarbejdes en handlingsplan for 

realisering af visionens intentioner. Handlingsplanen vil forventelig 

forventeligt komme til at bestå af flere spor, herunder gennemførelse 

af et eller flere piloter, og understøttes af udviklingen af en referen-

cearkitektur. 

 

Visionen og handlingsplanen vil danne grundlag for KL’s interesse-

varetagelse i det fællesoffentlige digitaliseringsprojekt 1.3 om ”Ad-

gang til egen sag og ydelse”.   

 

Refencearkitektur og piloter 

For at udpege de konkrete arkitekturelementer (som skal indgå i 

handleplanens spor om referencearkitektur), vil der frem mod som-

merferien ske en afsøgning af eksisterende relevante arkitekturrefe-

rencer for derved at udarbejde første bud på en forventet indholds-

fortegnelse. Indholdsfortegnelsen vil basere sig på det tidligere ar-

bejde med referencearkitekturer, herunder referencearkitektur for 

selvbetjening, samt igangværende aktiviteter på området i fællesof-

fentlige regi. Indholdsfortegnelsen vil give et klarere billede af de ar-

kitekturelementer, der skal undersøges for at udarbejde referencear-

kitekturen for adgang til egen data. Således vil der på baggrund af 

den endelige indholdsfortegnelse udarbejdes anbefalinger til de nød-

vendige arkitekturskridt.  

 

Sideløbende hermed skal der udpeges relevante piloter. Grundlæg-

gende vurderes det at der i projektet er mulighed for at vælge to for-

skellige tilgange til afvikling af en eller flere piloter: 

 

1. Enten skal piloten afprøve den forretningsmæssige værdi af ad-

gangen til egne data, hvor der fokuseres på borgerens behov og 

brugeroplevelsen, samt fokuseres på indsamling af feedback fra 

borgerne om deres opleverede værdi af løsningen (proof of con-

cept).  

2. Eller også skal piloten afprøve den tekniske arkitektur og den 

nødvendige integration mellem flere IT-systemer – de reelle in-

tegrationer mellem fagsystemer, selvbetjeningsløsninger, fælles-

kommunal infrastruktur og overbliksløsning (proof of techno-

logy).  

 

Styregruppen for Borgerbetjening 3.0 har anbefalet at piloten afprø-

ver den forretningsmæssige værdi. 

 

Bilag:   Bilag 4 Udkast til en fælleskommunal vision for Adgang til 

egen data.   
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8. Kommunale høringer - Arkitekturrapport vedr. 
VALG og generel styrkelse af høringsprocessen 
for arkitekturrapporter  

v. Lars Vraa, KOMBIT, og Julie Kristoffersen Bendtsen, KL 
 
Baggrund 

 

Arkitekturrapport vedr. VALG 

Rapporten har været i høring i ’Høringsnetværk vedr. kommunal it-

arkitektur’ i perioden 8 - 31. marts 2017, og der er indkommet 2 svar. 

Disse fremgår af opsamlingsnotatet sammen med projektets kom-

mentarer til høringssvarene. 

 

Høringsprocessen for arkitekturrapporter 

Arkitekturrapporter sendes i høring via KL’s Dialogportal og gruppen 

’Høringsnetværk vedr. kommunal it-arkitektur’. Denne gruppe har pt 

110 medlemmer, som er kommunale medarbejdere, der arbejder 

med it-arkitektur, og som har tilmeldt sig gruppen med henblik på at 

deltage i høringer. 

En gennemgang af de kommunale høringer af arkitekturrapporter 

gennemført i perioden 2014 – 2017 viser, at der gennemsnitligt kom-

mer 4 høringssvar pr. rapport. Den lave deltagelse har givet anled-

ning til overvejelser om de årsager, der måtte ligge bag.  

 

For at optimere høringsprocessen, således at der fremover skabes 

mere værdi via denne kanal, og således at vi sikrer både kommuner-

nes mulighed for indflydelse og udbyttet for projekterne af at udar-

bejde arkitekturrapporter er der igangsat en række aktiviteter i regi af 

KL og KOMBIT, herunder initiativet ’Styrkelse af konceptet for Arki-

tekturrapporten’, som er en del af rammearkitekturprogrammet SA-

GERA, og som gennemføres i perioden april – september 2017. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 tager arkitekturrapporten for VALG og projektets håndtering 

af de indkomne høringssvar til efterretning 
 giver input til at understøtte og styrke høringsprocessen for 

arkitekturrapporter, herunder giver input til initiativet ’Styr-

kelse af konceptet for Arkitekturrapporten’ 
 

 

Sagsfremstilling 

 

I forbindelse med de 2 sidste høringer i ’Høringsnetværk vedr. kom-

munal it-arkitektur’ er der gennemført forskellige tiltag for at øge del-

tagelsen i processen og for at afdække årsagerne til den. Fra flere 

kommuners side fremhæves timingen som en væsentlig årsag til 
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manglende deltagelse, idet kommunerne oplever, at rapporterne 

kommer i høring på et tidspunkt, hvor den tilhørende kravspecifika-

tion allerede er udarbejdet eller er tæt på at være færdiggjort. En an-

den årsag, der nævnes, er de øvrige muligheder for inddragelse via 

arbejdsgrupper, følgegrupper m.v. Øvrige forslag til at styrke udbyt-

tet af høringsprocessen kunne være etablering af et fast arkitektpa-

nel og anvendelse af svarformularer. 

 

Disse input vil indgå i initiativet ’Styrkelse af konceptet for Arkitektur-

rapporten’. Initiativet vil bla. gennemføre en survey og en række in-

terviews i KL, KOMBIT og med kommunale interessenter med hen-

blik på at identificere aktiviteter, der kan understøtte og styrke kon-

ceptet for arkitekturrapporten, herunder den tilhørende høringspro-

ces. 

 
 

 

Bilag: 

Bilag 5 Arkitekturrapport vedr. VALG 

Bilag 6 Notat med høringssvar   
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9. Status for program ’Sammenhæng og Genbrug 
med Rammearkitekturen’ (SAGERA) 

v. Jan Struwe Poulsen, KL 
 

 

Baggrund 

 

Programmet ’Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen’ udgør 

en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan 2016-2020, og 

det indgår i It-Arkitekturrådets mandat, at rådet varetager en overordnet 

rolle i forhold til programmets progression og prioritering. 

Programmet består af 5 projekter.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 tager den overordnede programstatus til efterretning 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Programmet har i sin levetid skabt retning på rammearkitekturarbejdet. 

Der er udarbejdet en vision, et målbillede og en governancemodel, der 

giver et tydeligt bud på rammer og retning for det videre arbejde i pro-

gramperioden 2016-2020. Der forventes i 2017 færdiggørelse af nyt 

indhold til rammearkitekturen i form af byggeblokke og en domænemo-

del.  

Programmet har herudover relanceret rammearkitektur.dk, og der udar-
bejdes grundfortælling målrettet til relevante interessenter. 

Programmet har sikret udbredelse af rammearkitektur gennem et net-
værk med 69 deltagende kommuner. Der gennemføres fire netværks-
møder i fire regionale netværk i 2017. Der etableres en kommunal arki-
tekturuddannelse, der forventes påbegyndt efteråret 2017. Programmet 
udarbejder herudover et konkret projektlandskab for arkitekturindsatsen 
i KL.  

Der indkommet 8 ansøgninger til rammearkitekturpuljen med en ansøgt 
sum på ca. 1,2 millioner kroner. 
 

Programmet har udviklet et måleprogram i samarbejde med PwC. Før-

ste prøvemåling gennemføres i juni måned. 

 

 

9.1 ’Governance, mål og indhold i rammearkitekturen’ 
 

Baggrund  

 

Projektet har bl.a. til formål er at etablere en governancemodel. En 

overordnet governancemodel er godkendt af It-Arkitekturrådet i decem-

ber 2016. 
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I forlængelse af denne model foreligger nu en detaljeret beskrivelse af 

governanceprocessen, inkl. kommissorium for Arkitekturboard, samt et 

forslag til model for fordeling af roller og ansvar (RACI1) for udvalgte ar-

kitekturprodukter mellem KL, KOMBIT og kommuner. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 godkender detaljeret beskrivelse af governanceprocessen, inkl. 

kommissorium Arkitekturboard 

 godkender forslag til model for fordeling af roller og ansvar 

(RACI) for udvalgte arkitekturprodukter 

 

 

Sagsfremstilling  

 

./. Med afsæt i den overordnede governancemodel er der udarbejdet en 

detaljeret beskrivelse af processen. I beskrivelsen indgår bl.a. kriterier 

for sammensætning af Arkitekturboard, krav til beslutningsoplæg samt 

proces for afrapportering til It-Arkitekturrådet. 

 

Efter 12 måneders brug vil arkitektur- og governanceprocessen blive re-

viewet og justeret i fht erfaringer om praksis. 

 

./. Den såkaldte RACI-model fastlægger, hvem der er ansvarlig for udar-

bejdelse og vedligehold af arkitekturprodukter i KL, KOMBIT og kommu-

ner, samt hvornår andre skal godkende og/eller informeres. 
 

Som afslutning på processen med etablering af en governancemodel for 

rammearkitekturen vil inden sommer blive gennemført en kommunikati-

onsindsats i fht kommuner og leverandører, samt internt i KL og KOM-

BIT.  

 

 Første møde i Arkitekturboard afholdes den 10. maj, hvor boardet udar-

bejder indstilling om tildeling af midler fra rammearkitekturpuljen. 

 

 

9.2 ’Kommunal modning, udbredelse og kommunikation af 

rammearkitekturen’ 
 

Baggrund 

 

Styregruppen for programmet igangsatte i november 2016 en forana-

lyse af ”Den gode it-anskaffelse og kravbank” under dette projekt. For-

analysen er gennemført, og der er udarbejdet en rapport med analy-

sens resultater. Analysens resultater vil blive præsenteret for it-arkitek-

turrådet. 
 
Indstilling 

                                                      
1 R= Responsible, A= Accountable, C= Consulted, I=Informed 
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Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 tager foranalyserapporten ”Den gode it-anskaffelse og krav-

bank” til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
 

./. Foranalysen er gennemført i et samarbejde mellem KL og KOMBIT 
og med brug af ekstern konsulentbistand. Der er udarbejdet en rap-
port med analysens resultater (vedlagt). Resultaterne er baseret på 
interview med ti kommuner, seks it-leverandører og konsulenthuse – 
herunder både små, mellemstore og store leverandører, tre fælles-
kommunale samarbejder (OS2, SBSYS, Den Storkøbenhavnske Di-
gitaliseringsforening), to brancheforeninger, SKI og Digitaliserings-
styrelsen. 
 
Foranalysens formål var at undersøge, hvordan kommunerne griber 
en it-anskaffelse an i kommunen, og heraf udlede behov for fælles-
kommunale indsatser, der kan støtte kommunerne i it-anskaffelses-
processen og i organiseringen af den. Kommunernes behov for en 
fælleskommunal kravbank er behandlet som en særskilt indsats. Det 
har ikke været et formål at helhedsafdække organiseringen og en it -
anskaffelsesproces fra start til slut ligesom det heller ikke har ligget 
inden for analysens rammer at vurdere finansieringen og forankrin-
gen af diverse udledte behov for fælleskommunale indsatser.  
 
Foranalysens resultater er en række anbefalinger til kommunerne. 
Anbefalingerne er knyttet op på fem overordnede identificerede faser 
i en it-anskaffelsesproces, og for hver af de fem faser er der udledt 
potentielle fælleskommunale indsatser, der kan støtte kommunerne i 
organiseringen eller i it-anskaffelsesprocessen.  
 
It-Arkitekturrådet bliver præsenteret for foranalysen resultater og for 
de 2-3 indsatser, som styregruppen for programmet ”Sammenhæng 
og genbrug med Rammearkitekturen” har peget på at der bliver ar-
bejdet videre med. 
 
 

9.3 ’Grundfortælling’ 
 
Baggrund 
 
Rammearkitekturprogrammet omfatter en såkaldt grundfortælling. 
Grundfortællingen bygger videre på programmets leverance angå-
ende vision, målbillede og fremtidsfortællinger for rammearkitektu-
ren. 
 
Grundfortællingen skal i kort form fortælle, hvad rammearkitekturen 
er, og hvorfor kommunerne skal arbejde med at udbrede og forankre 
rammearkitekturen. Grundfortællingen skal dermed skabe forståelse 
og motivation hos kommunernes ledere og medarbejdere, leveran-
dører, beslutningstagere, digitaliseringskonsulenter, KL og KOMBIT 
m.v., når de selv og i samarbejde med tredjepart forholder sig til 
rammearkitekturen. 
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Indstilling 
 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 drøfter forslaget til grundfortælling vedr. rammearkitekturen 

 giver input til kommunikationen om rammearkitekturen med af-

sæt i grundfortællingen. 

 
Sagsfremstilling 
 

./. Projektets slutleverance er en godkendt grundfortælling og tilhø-
rende kommunikationspakke samt det efterfølgende kommunikati-
ons- og forankringsarbejde, som koordineres med kommunikations- 
og forankringsindsatsen vedrørende vision, målbilleder og fremtids-
fortællinger for rammearkitekturen. 
 
Grundfortællingen skal fortælles blandt alle dem, der direkte og mere 
indirekte er interessenter i rammearkitekturen. Derfor vil selve doku-
mentet med grundfortællingen blive ledsaget af en kommunikations-
pakke bestående af de ovennævnte elementer.  
 
Således vil kommunernes topledelser allerede ultimo maj kunne for-
tælle og uddybe grundfortællingen over for eksempelvis ledere og 
udvalgte faggrupper gennem en fyldig PowerPoint-præsentation med 
talenoter. Toplederne vil også få et budskabspapir til rådighed og en 
Q & A, som adresserer de spørgsmål, som toplederne kan forventes 
at blive stillet og skal have svar på. Grundfortællingen bliver afsæt 
for, at rammearkitekturen gøres konkret og vedkommende for alle in-
teressenter.  
 
I de efterfølgende måneder henover sommer og efterår 2017 vil 
kommunikationspakken blive versioneret til flere udvalgte interes-
sentgrupper.  
 
Dette kommunikationsarbejde vil blive samordnet med de resultater, 
som programmet har høstet i form af vision, målbillede og fremtids-
fortællinger. Dermed skabes der størst og bedst muligt momentum 
bag udbredelse og forankring af rammearkitekturen. 
 
Grundfortællingen vil centralt fra KL kunne omsættes til en række 
yderligere kommunikationsprodukter. Det kunne eksempelvis være 
en kronik med direktører fra KL og KOMBIT som afsendere. Det 
kunne også være i form af en eller flere korte videoer. Decentralt i 
kommunerne vil grundfortællingen forventelig også blive bearbejdet i 
mangfoldige medier og med accent på forskellige aspekter af ram-
mearkitekturen.  
 
Grundfortælling og kommunikationspakker ligger klar ultimo maj, og 
det samlede kommunikations- og forankringsarbejde inklusive vision 
og målbillede påbegyndes straks derefter.  
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9.4 ’Efterspørgselsdrevet realisering af rammearkitektu-
ren på de kommunale kerneopgaver’ 
 

Baggrund 

 

Projektet udbyder i strategiperioden i alt en pulje på 2 mio. kr. til støtte 

til initiativer, der nyttiggør rammearkitekturen lokalt. I februar 2017 har 

projektet udbudt første portion af puljen (500.000 kr.) til uddeling. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 orienteres om status for modtagne ansøgninger og frist for an-

søgninger til rammearkitekturpuljens uddeling i 2018 

 

Sagsfremstilling  

 

Ved ansøgningsfristens udløb den 21. april var der kommet 8 ansøgnin-

ger om støtte. De ansøgte beløb varierer mellem 50.000 kr. og 200.000 

kr., og summen af de ansøgte beløb er 1.220.000 kr. 

 

KL har indledt vurderingen af ansøgningerne og forventer at melde for-

delingen af puljemidlerne ud i juni måned.  

 

Ansøgningsfrist for ansøgninger til rammearkitekturpuljens uddeling i 

2018 er den 1. december 2017. 

 

 

9.5 ’Tvær- og fællesoffentligt arkitekturarbejde’ 
 

Baggrund 

 
Projektets formål er at forankre rammearkitektur og rammearkitektur-
tænkningen i fælles- og tværoffentlige projekter og at bidrage til at op-
bygge en fællesoffentlig IT-arkitektur, der flugter med rammearkitektu-
ren. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 tager orienteringen til efterretning 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Projektet udarbejder et projektlandskab for KLs arkitekturindsats på 

tværs af de fællesoffentlige og fælleskommunale projekter. Projektland-

skabet skal give indblik i tværgående problemstillinger.  

 

Herudover indgår KLs arkitekturstab som aktive deltagere i en række 

fællesoffentlige initiativer, hvor reviewboards for referencearkitektur for 
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brugerstyring, NemLogin, NemID og Næste Generation Digital Post har 

vejet tungt. 

 

Fælles standarder for sikker udveksling af information  

Der er i april 2017 nedsat en styregruppe for projekt 7.2 om fælles stan-

darder for sikker udveksling af information, hvor It-Arkitekturrådets re-

præsentant er Niels Rygaard, Aalborg Kommune og KL’s repræsentant 

er Ghita Thiesen. 

 

Styregruppen besluttede på det første møde at afprøve den fællesof-

fentlige standard OIODWS på sundhedsområdet. Der er ultimo april af-

givet kommentarer til projektinitieringsdokumentet fra de kommunale 

deltagere i styregruppen. Kommentarerne peger på, at projektet er for-

nuftigt med relevante mål og succeskriterier. I den forbindelse blev der 

yderligere peget på behovet for at beskrive en governancemodel, sikre 

leverandørsidens input i projektet og tydeliggøre økonomi og tidsplan. 

 

Kommentarerne fra de kommunale parter indgår i det videre arbejde 

som del af et revideret projektinitieringsdokument og et projektoriente-

ring sidedokument. 

 

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 

KL har herudover repræsenteret kommunerne i forbindelse med en re-

viewworkshop vedrørende Telemedicinsk hjemmemonitorering til bor-

gere med KOL. 

 

 

9.6 'Effektmåling' 
 
Baggrund 
 
Projektet har til formål er at dokumentere, at rammearkitekturen faktisk 
realiseres i kommunerne, og i hvilken grad den skaber de effekter og 
gevinster programmet sigter på. 
Det gør det også muligt undervejs at ændre på indsatser i programmet, 
så effekterne kommer. 
Målet er en metode og løsning, der kan anvendes lokalt i den enkelte 
kommune, i kommunefællesskaber og i den overordnede styring af ar-
bejdet med rammearkitekturen. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

 godkender målemetode og drejebog for den kvantitative del af 

målemetode 

 tager den mundtlige orientering om planen for udarbejdelse af 

den kvalitative del af målemetoden til efterretning 
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Sagsfremstilling 

 

./. Projektet har med PWCs hjælp færdiggjort målemetode og drejebog for 

den kvantitative del af målemetoden. Denne del består af fire måle-

punkter, der er godkendt af It-Arkitekturrådet den 28. februar 2017. 

Drejebogen beskriver, hvordan der gennemføres måling for hvert af de 

fire målepunkter. Til at understøtte måling af målepunkt 1 leverer pro-

jekt 4 en begrebsliste over typer af artefakter, der optælles i arkitektur-

rapporterne. Denne liste forventes leveret inden sommerferien. 

 

Plan for udarbejdelse af kvalitative målinger vil blive præsenteret på 

mødet. 
 

 
 

 

Bilag:    

Bilag 7 Kommissorium vedr. governance af den fælleskommunale    

rammearkitektur 

Bilag 8  Model for fordeling af roller og ansvar (RACI) for udvalgte ar-

kitekturprodukter 

Bilag 9 Foranalyse – den modne it-anskaffelse og kravbank 

Bilag 10   Forslag til ’Grundfortælling for rammearkitekturen’ 

Bilag 11 Forslag til drejebog for måleprogram   
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10. Status på Kommunernes Data & Infrastruk-
tur (KDI) 

v. Kenneth Møller Johansen og Sisse Bang, KOMBIT 

 
Sagsfremstilling 
 
På mødet giver projektlederen en mundtlig status for: 
 

 Støttesystemerne 

 Serviceplatformen 

 Kommunernes Datafællesskab 

 
Gennemgangen vil have særligt fokus på den plan, der foreligger for at 
Støttesystemerne kommer fra interimsløsning til permanent løsning, 
samt planen for, at de anvendte indekser færdiggøres og er klar til an-
vendelse i SAPA på det annoncerede tidspunkt (sommer 2017). 
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11. Eventuelt 


