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Referat fra 23. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd 
 

Mødet blev afholdt den 21. september 2017 i lokale S-10 i KL-Huset,  
Weidekampsgade 10, 2300 København S. 
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Vision for den fælleskommunale rammearkitektur, vedtaget af Kommunernes It-Arkitektur-

råd, februar 2017 
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Afbud 
 

Karin Markmann Bentsen, Vicedirektør, KOMBIT 
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1. Velkommen og siden sidst 

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

Thiesen, kontorchef, KL 

 

 

 Ghita Thiesen bød velkommen og meddelte at projektet 'Opdatering af 

OIO-standarder' forventes forlænget ind i 2018, og at der foreligger en 

plan, der indebærer høring til januar. Yderligere kunne hun meddele, at pi-

lotafprøvning for initiativ 7.2 'Fælles standarder for sikker udveksling af in-

formation' er blevet forsinket. Det skyldes, at der stadig ledes efter en eg-

net pilotkommune, og at leverandøren i Københavns Kommune (Syste-

matic) desværre ikke kunne finde tid til det. KL gør nu endnu et forsøg på 

at finde en egnet pilotkommune. 

 

 Der er blevet udarbejdet en guide om datadeling på socialområdet, der 

har vist, at mere er tilladt end mange tidligere har antaget. Denne guide er 

tilgængelig på kl.dk. 

 Link: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/Digitalisering-

/Ny-guide-til-kommunale-medarbejdere-om-datadeling-pa-socialomradet/   

 

 Derudover er It-Arkitekturrådet blevet bedt om at stille en keynote speaker 

til Rigsarkivets konference d. 8. november 2017. Formand Henrik Brix har 

accepteret invitationen og skal holde et oplæg om kvalitet i offentlige for-

valtningsdata. 

 

 Yderligere kunne Ghita meddele, at kontorchef for arkitektfunktion i Kø-

benhavns Kommune Pia de Place indtræder som nyt medlem i forret-

ningsudvalget for Arkitekturrådet. 

 

Ghita bød derefter velkommen til arkitekturrådets nye medlem Mette 

Harbo, der er digitaliseringschef i  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 

Københavns Kommune, og tidligere har arbejdet i Sundhedsstyrelsen, 

Region Hovedstaden og Danske Regioner. Herefter fik Mette mulighed for 

at introducere sig selv for de øvrige arkitekturrådsmedlemmer. Mette for-

talte bl.a., at hun er blevet formand for det nationale udbud af telemedicin. 

Der skal gennemføres to udbud: et udbud af en fælles telemedicinsk infra-

struktur og et samlet udbud for telemedicinske løsninger for henholdsvis 

medarbejdere og borgere. 

 

   

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/Digitalisering-/Ny-guide-til-kommunale-medarbejdere-om-datadeling-pa-socialomradet/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/Digitalisering-/Ny-guide-til-kommunale-medarbejdere-om-datadeling-pa-socialomradet/
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2. Afrapportering fra Arkitekturboardets møde den 
17. august 2017 
v. Vibeke Normann, Kontoret for Arbejdsgange og It-Arkitektur, KL 

 

Baggrund 

I den reviderede governancemodel for den fælleskommunale ram-

mearkitektur, som It-Arkitekturrådet vedtog ultimo 2016, indgår et Ar-

kitekturboard, som agerer på mandat af It-Arkitekturrådet. 

 

Det er aftalt, at Arkitekturboard afrapporterer fra sine møder på først-

kommende It-Arkitekturrådsmøde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- tager afrapporteringen fra mødet den 17. august 2017 om 

fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening til efter-

retning 

 

Drøftelse 

Vibeke Normann informerede rådet om det afholdte møde i Arkitek-

turboardet den 17. august 2017. På mødet blev der præsenteret 3 

opmærksomhedspunkter, som alle fik tilslutning fra boardet.  

 

Yderligere fortalte Vibeke, at der pt. ikke er emner i pipeline eller til 

godkendelse i boardet. Rådet tog afrapporteringen til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 1:   Indstilling og udtalelse fra Arkitekturboardets møde 17. au- 

gust 2017 vedr. ’Referencearkitektur for selvbetjening hø-

ringsversion v.0.6’. 

Bilag 10: Præsentation - Afrapportering fra Arkitekturboardet. 
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3. Status vedr. arbejdet med initiativ 8.1 i den fæl-
lesoffentlige digitaliseringsstrategi: Gode data 
og effektiv datadeling 

v. Michael Poulsen og Michael Bang Kjeldgaard, Digitaliseringssty-

relsen samt Dan Bjørneboe, Kontoret for Arbejdsgange og It-Arkitek-

tur, KL 

 

Baggrund 

Det fællesoffentlige arkitektursamarbejde organiseret i den fællesof-

fentlige digitaliseringsstrategi og styregruppen for data og arkitektur 

udvikler sig løbende. Der bliver givet en mundtlig orientering ved re-

præsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

- tager orienteringen til efterretning 

 

Drøftelse 

Michael Poulsen indledte med at gennemgå de igangværende pro-

jekter i 2. halvår 2017, som gennemføres i regi af initiativ 8.1. Heref-

ter præsenterede han tidsplanen for arkitekturreviews i 2017 og de 

forventede projekter for 2018. de fællesoffentlige initiativer opererer 

med en 6 måneders cyklus, og aktiviteterne i 2018 ligger derfor ikke 

fast. 

 

Derefter redegjorde Michael Bang Kjeldgaard for projektet 'Referen-

cearkitektur for deling af data og dokumenter'. Rådet havde ingen 

yderligere kommentarer og tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 11: Præsentation - Workshop om rammearkitektur for datade-

ling. 
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4. Rammearkitekturkrav ift. de nye SKI rammeafta-
ler 02.18 og 02.19 

v. Leon Johansen, SKI 

 

Baggrund 

Som en stor rammeudbyder af it-systemer (fagsystemer) til de dan-

ske kommuner, arbejder SKI med at udvikle rammeaftaler, som un-

derstøtter kommunernes behov både i forhold til effektivt indkøb, 

størst mulig opfyldelsesgrad af krav, herunder krav om overholdelse 

af den fælleskommunale rammearkitektur. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

– tager orientering om SKI's arbejde med rammeaftaler vedr. nye it-

systemer til efterretning 

– drøfter om SKI's arbejde med at sikre overholdelse af rammearki-

tektur i SKI-rammeaftaler kan forbedres eller styrkes. 

 

Drøftelse 

Britta Sørensen fra SKI redegjorde for deres udbudsproces, når 

kommunerne sætter it-løsninger i udbud. 

 

Herefter gennemgik Leon Johansen de nye rammeaftaler. Under 

rammeaftale 02.19 købes mange systemer, der er lavet og leveret af 

leverandører. I dette udbud er der skrevet rammearkitekturkrav ind 

på en sådan måde, at hvis kravene ændres fra KOMBITs side, vil de 

tilsvarende blive ændret hos SKI.  

 

Rammeaftale 02.18 kommer i ny version i 2018, og rådet anbefa-

lede, at der i den forbindelse nedsættes en gruppe, der kan bistå 

SKI vedrørende krav og vejledninger til krav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 12: Præsentation - Rammearkitekturkrav ift. SKI-rammeaftaler.   
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5. Automatisering af manuelle processer 

v. Søren Frederik Bregenov, Kontoret for Digitalisering og Borger-
betjening, KL 

 
Baggrund 
It-Arkitekturrådet er tidligere blevet præsenteret for det fælles-
kommunale initiativ om automatisering af manuelle processer. På 
nuværende tidspunkt er projektets første leverancespor afleveret 
og dvs., at kommunerne har fået et katalog med i alt 26 proces-
ser, som vurderes at være relevante at se på, hvis man overvejer 
at arbejde med automatisering af manuelle processer. Samtidig 
er der lavet en kortlægning, som giver et overblik over status på 
arbejdet med automatisering i udvalgte offentlige og private myn-
digheder.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 
 

- tager status på projektet om automatisering af manuelle 
processer til efterretning og giver input til den videre pro-
ces 

 
Drøftelse 
Søren Bregenov redegjorde for det udarbejdede bruttokatalog 
over processer, der er egnede til automatisering. I materialet ind-
går desuden en beskrivelse af processen og en vurdering af det 
mulige udbytte for kommunerne. Efterfølgende præsenterede Sø-
ren et screeningsværktøj, der kan hjælpe kommuner med at lave 
procesbeskrivelser. Yderligere indeholder screeningsværktøjet en 
række anbefalinger til organisatorisk implementering. Rådet poin-
terede, at værktøjet også kan være en god anledning til at under-
søge fejl og mangler i de nuværende processer. 
 
Til sidst blev rådet orienteret om status for Leverancespor 3, der 
skal udarbejde en markedsafdækning for løsninger og leverandø-
rer og give et bud på en række løsningsmodeller. 
 
I Odense Kommune kunne man fortælle om den succes, som au-
tomatiserede processer havde bragt med sig. Rådet understre-
gede dog, at automatisering af processer kan være en smart løs-
ning og kan medføre en række gevinster på kort sigt, men at det 
ikke er en langsigtet løsning. 
 
Rådet efterspurgte en platform, der gjorde det muligt at dele de 
automatiserede processer på tværs af kommunerne. Søren Bre-
genov meddelte at projektet er i gang med at undersøge mulighe-
derne for deling. 

 
 
 
Bilag 
Bilag 13: Præsentation - Automatisering af manuelle processer. 
Katalog med 26 prioriterede processer: http://www.kl.dk/Image-
VaultFiles/id_83532/cf_202/Katalog_med_prioriterede_proces-
ser_-pr-_04-7.PDF 
 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83532/cf_202/Katalog_med_prioriterede_processer_-pr-_04-7.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83532/cf_202/Katalog_med_prioriterede_processer_-pr-_04-7.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83532/cf_202/Katalog_med_prioriterede_processer_-pr-_04-7.PDF
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Inspirationskatalog med 115 processer: http://www.kl.dk/Okonomi-
og-administration/Administration-og-digitalisering/Automatise-
ring-af-manuelle-processer/  
 

Kortlægning af erfaringer fra myndigheder og virksomheder: 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83525/cf_202/Erfarin-

ger_fra_myndigheder_og_virksomheder_-pr-_22.PDF 

   

http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Automatisering-af-manuelle-processer/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Automatisering-af-manuelle-processer/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Automatisering-af-manuelle-processer/
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83525/cf_202/Erfaringer_fra_myndigheder_og_virksomheder_-pr-_22.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83525/cf_202/Erfaringer_fra_myndigheder_og_virksomheder_-pr-_22.PDF
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6. Ny digitaliseringsstrategi på sundhedsområdet 

v. Poul Erik Kristensen, Kontoret for Social og Sundhed, KL 

 

Baggrund 

Regeringen, Danske Regioner og KL aftalte i økonomiaftalen for 

2018 at udarbejde en strategi for digital sundhed 2018-2022, der 

sætter rammerne for den fælles indsats på feltet. Strategien skal ud-

pege indsatsområder for et bedre, mere effektivt og sammenhæn-

gende sundhedsvæsen for patienter, pårørende og medarbejdere. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- tager orienteringen til efterretning og giver eventuelle kom-

mentarer til den videre proces 

 

Drøftelse 

Poul Erik Kristensen gav en kort orientering om den nye digitalise-

ringsstrategi på sundhedsområdet, og det blev aftalt, at et forslag til 

positionspapir umiddelbart efter mødet skulle sendes til Arkitekturrå-

det for kommentering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Ingen bilag 
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7. Kommunernes udfordringer med Sundhedsvæ-
senets Organisationsregister (SOR) 

v. Poul Erik Kristensen, Kontoret for Social og Sundhed, KL 

 

Baggrund 

Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR) er sundhedsvæs-

nets fælles organisationsregister. Kommunerne skal bruge SOR som 

autoritativt register og til ”postfordeling”, når der skal indberettes util-

sigtede hændelser og kommunikeres beskeder til og fra sygehuse, 

lægepraksis og kommuner.  

 
 SOR går derfor fra at være et register, der bruges alene i sundheds-

området til at dække bredere dele af den kommunale organisation. 

Fremover vil bl.a. socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og børne-

området blive berørt. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- drøfter mulige veje til bedre sammenhæng og dataudveks-

ling på tværs af sundheds- og den kommunale sektor med 

afsæt i Sundhedsvæsenets Organisations Register, herun-

der overvejelser om nationale versus internationale standar-

der samt muligheden af at bruge den kommunale emnesy-

stematik (KLE) som en del af løsningen 

 

Drøftelse 

Poul Erik Kristensen redegjorde kort for det stigende behov for en 

bedre dataudveksling mellem Sundhedsvæsenet og kommunerne 

med afsæt i Sundhedsvæsenets Organisations Register, og det der-

med stigende behov for at kunne matche den kommunale organisa-

tion og opgaveløsning med SOR. Enkelte medlemmer af rådet til-

kendegav, at denne udfordring var kritisk og krævede en hurtig løs-

ning.  

 

Rådet udtrykte stor opbakning til at igangsætte en analyse, der un-

dersøger mulighederne for at skabe et bedre match, herunder an-

vendelse af KL's emnesystematik (KLE) og kobling mellem SOR og 

Støttesystemerne (STS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 2:   Notat fra MedCom vedrørende kommunikation til og fra  

kommuner. 
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8. Strategiprojekt 'Teknologispring og radikal inno-
vation' 
v. Katrine Mau, Økonomisk Sekretariat, KL 

 

Baggrund 

Machine learning, kunstig intelligens, Internet of Things, robotter mv. 

Den teknologiske udvikling går stærkere end nogensinde – og må-

ske stærkere end vi kan begribe. KL har derfor igangsat et strategi-

projekt 'Teknologi-spring og radikal innovation', der skal støtte kom-

munerne til mødet med morgendagens teknologiske muligheder – 

og udfordringer. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

– drøfter, hvilke muligheder og udfordringer den teknologiske udvik-

ling skaber for kommunerne i forhold til at imødekomme borger-

nes og virksomhedernes efterspørgsel 

– giver input til projektets arkitekturovervejelser 

 

Drøftelse 

Katrine Mau præsenterede kort strategiprojektet, der skal favne de 

nye teknologier, som kommuner med fordel kan bruge. Rådet 

mente, at det kan være vanskeligt at undersøge og definere disrup-

tion, da det ofte indtræffer pludseligt og rammer hurtigt. Derfor anbe-

falede de, at projektet i højere grad fokuserede på at ændre et mind-

set, så kommunerne er bedre forberedte på teknologier, der bringer 

store forandringer med sig.  

 

Yderligere påpegede rådet, at man skal være varsom med at under-

søge enkelte teknologier. De mener, at man i højere grad skal foku-

sere på de processer, som teknologierne kan understøtte, og tage 

afsæt i konkrete problemer. Derudover blev det nævnt, at der alle-

rede eksisterer nyere og forholdsvis ukendte teknologier, der be-

sværliggør målet. Rådet understregede, at arkitekturtænkning dan-

ner grundlaget for innovation og anbefalede, at projektet fortsat un-

dersøgte de kommunale erfaringer med diverse teknologier, da der i 

kommunerne findes omfattende viden om de nævnte teknologier. 

 

Rådet opfordrede projektet til i endnu højere grad at komme i dialog 

med kommunerne, og omtalte bl.a. nogle gode erfaringer med at 

blande fagfolk fra forretningsområderne, når der skal tænkes ud af 

boksen. 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Ingen bilag 
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9. It-arkitektur for affaldsdata (lukket punkt)   
v. Zahra Al-Asfoor, Kontoret for Arbejdsgange og It-Arkitektur, KL 
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10. Projekt Fælles Komponenter: Udvælgelse af 
selvbetjeningskomponenter (lukket punkt) 
v. Tobias Østergaard Kirstein, Kontoret for Digitalisering og Borger-

betjening, KL 
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11. Adgang til egne data 

v. Marie Madsen, Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 
 
Baggrund 
It-Arkitekturrådet er tidligere blevet forelagt status på det fælles-
kommunale initiativ om adgang til egen data. Der foreligger nu en 
fælleskommunal vision for adgang til egen data, og der arbejdes 
på at omsætte denne til en konkret plan for det videre arbejde i 
projektet. Sideløbende er der ved at være afsluttet to analyser i 
det fællesoffentlige samarbejde omkring overblik over sag- og 
ydelser, hhv. om referencearkitektur og om brugerbehovet.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 
 

- tager status på projekterne om udstilling af borgere og 
virksomheders data til efterretning og giver input til den 
videre proces 

 

Drøftelse 

Marie Madsen indledte med at orientere rådet om de fremskridt, der 

er sket siden sidst. Projektets vision er nu blevet godkendt i KL's be-

styrelse, og der er udarbejdet en projektbeskrivelse, der afventer po-

litisk godkendelse. 

 

Selve projektet kan inddeles i 3 spor, hvor spor 1, der vedrører et pi-

lotprojekt, vægter særligt tungt. Projektet er på nuværende tidspunkt 

på udkig efter muligheder, men overvejer at benytte sig af SAPA-op-

tionen, da der er en masse data, der kan genbruges. I Arkitekturrå-

det var der delte meninger om at anvende SAPA. Nogle medlemmer 

mener, at SAPA har en hensigtsmæssig infrastruktur til formålet, 

mens andre foretrækker en 'sandkasse-platform', hvor mulighederne 

er mere åbne. 

 

Rådet mente, at projektet adresserer et vigtigt emne, men lægger 

ikke skjul på, at der er mange udfordringer. Der blev særligt lagt 

vægt på, at det skal defineres, hvilke data en borger har behov for at 

se. Derfor anbefalede rådet at anvende brugerinvolvering, så man i 

højere grad kan sikre, at de nødvendige behov identificeres. Andre 

rådsmedlemmer så det som en udfordring at identificere behovet, og 

mener at det på nuværende tidspunkt ikke kan defineres. I stedet 

bør projektet anvende en agil strategi, da projektet kan bevæge sig i 

mange retninger, og da de sande mål og behov først vil vise sig se-

nere i forløbet. 

 

Rådet gav opbakning til projektet og ser frem til at følge den videre 

fremdrift. 

 

 

 

Bilag 

Bilag 4:   Den fælleskommunale vision for adgang til egne data. 

Bilag 16: Præsentation - Adgang til egen data.  
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12. Status for program "Sammenhæng og genbrug 
med rammearkitekturen" (SAGERA) 

v. Jan Struwe Poulsen, Kontoret for Arbejdsgange og It-Arkitektur, 

KL 

 

 

12.1 Programstatus 

v. Jan Struwe Poulsen, Kontoret for Arbejdsgange og It-Arkitektur, 

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 vare-

tager 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 

 

Drøftelse 

Jan Struwe Poulsen orienterede rådet om den overordnede status 

for programmet. Herunder kunne han fortælle, at puljen på 500.000 

kr. til støtte af rammearkitekturprojekter generelt set har været en 

succes blandt kommunerne. Derudover informerede han rådet om, 

at en ny pulje har ansøgningsfrist i december.  
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12.2 Relancering af wiki 
v. Henriette Günther Sørensen, Kontoret for Arbejdsgange og It-Ar-
kitektur, KL 
 

Baggrund 

 Under SAGERA-programmet er der defineret et projekt, 'Kommunal 

modning, udbredelse og kommunikation af rammearkitekturen', som 

bl.a. omfatter relancering af wiki for den fælleskommunale rammear-

kitektur. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for den første fase 

af relanceringen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- drøfter og giver input til relanceringen af wiki 

 

Drøftelse 

Henriette Günther Sørensen redegjorde for wiki'en for rammearkitek-

turen og planerne for relanceringen af wikien. I det forestående ar-

bejde indgår en as-is analyse af indholdet, som skal give et klarere 

billede af kvaliteten af indholdet, og hvilke brugere, der benytter den. 

 

Rådet gjorde opmærksom på, at målgruppen ikke er klart nok defi-

neret, og at de brugere, der skal anvende den, skal identificeres. Det 

blev efterlyst, om der findes statistik på den aktuelle brug af wikien. 

  

Den planlagte brugerundersøgelse består af en spørgeskemaunder-

søgelse og et fokusgruppeinterview. Da spørgeskemaundersøgel-

sen tidsmæssigt falder sammen med en tilsvarende spørgeskema-

undersøgelse vedrørende effektmåling af rammearkitekturen, anbe-

falede rådet, at der blev et større tidsmellemrum mellem undersøgel-

serne for at opnå en større mængde besvarelser og bedre resultater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 5:   Projektbeskrivelse for relancering af wikien. 

Bilag 17: Præsentation -  Relancering af wiki.   
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12.3 It-arkitekturuddannelse 

v. Jan Struwe Poulsen, Kontoret for Arbejdsgange og It-Arkitektur, 

KL 

 

Baggrund 

KL og KITA har tidligere udbudt kurser om it-arkitektur i samarbejde 

med Strand og Donslund. Kurserne har været en stor succes, men 

kommunerne har bl.a. i Kommunernes it-arkitekturnetværk udtrykt 

ønske om, at en overbygning i form af en it-arkitekturuddannelse ud-

viklet i samarbejde med eksempelvis IT-universitetet. Derfor udby-

des nu Kommunernes it-arkitekturuddannelse.  

 Invitation til uddannelsen vedlægges. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- tager orienteringen til efterretning og giver input til formid-

ling af it-arkitekturuddannelsen 

 

Drøftelse 

Jan Struwe Poulsen orienterede rådet om it-arkitekturuddannelsen, 

og rådet tog orienteringen til efterretning. Der var generel enighed 

om, at uddannelsen var kommunikeret ud igennem alle relevante ka-

naler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 6:   Invitation til Kommunernes it-arkitekturuddannelse 2018. 
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12.4 Kommunikationsindsats for rammearkitekturen 

v. Vibeke Normann, Kontoret for Arbejdsgange og It-Arkitektur, KL 

 

Baggrund 

God formidling er en forudsætning for at udbrede og forankre viden 

om rammearkitekturen i kommunerne og markedet. Som en del af 

handlingsplansprogrammet 'Sammenhæng og Genbrug med Ram-

mearkitekturen' er der igangsat en kommunikationsindsats, der skal 

styrke og skærpe kommunernes fælles billede af den fælleskommu-

nale rammearkitektur. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- bidrager med forslag og ideer til, hvordan KL kan sprede 

budskabet om rammearkitekturen 

 

Drøftelse 

Vibeke Normann præsenterede det nye kommunikationsmateriale, 

der kan anvendes til at formidle rammearkitekturens budskab. Rådet 

var generelt tilfredse med materialet og mener, at der skal presses 

på for at sprede budskabet i flere fora, fx kommunale chefforeninger.  

 

Yderligere blev det foreslået at udarbejde en video, der kan formidle 

budskabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Alle dele af kommunikationsmaterialet kan downloades fra siden her: 

http://www.kl.dk/rammearkitektur  

Bilag 18: Præsentation - Kommunikationsindsats for rammearkitek-

turen. 

http://www.kl.dk/rammearkitektur
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12.5 Effektmåling af rammearkitekturen 

v. Torben Mathisen, Kontoret for Arbejdsgange og It-Arkitektur, KL 

og Christina Breum, PwC 

 

Baggrund 

Projektets formål er at dokumentere, at rammearkitekturen faktisk 

realiseres i kommunerne, og i hvilken grad den skaber de effekter og 

gevinster, som programmet sigter mod. Det muliggør ligeledes æn-

dringer af indsatser i programmet, så effekterne realiseres. 

 

Målet er at skabe en metode og løsning, der kan anvendes til styrin-

gen af arbejdet med rammearkitektur, som kan indbygges i kommu-

nernes eksisterende processer og løsninger til styring af it-porteføl-

jen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

– drøfter den kvalitative målemetode, med fokus på de identifice-

rede målepunkter 

– giver input om specielle forhold, der skal tages hensyn til, inden 

en startmåling igangsættes i samtlige kommuner 

 

Drøftelse 

Christina Breum præsenterede arbejdet med effektmålingen af ram-

mearkitekturen. Den kvalitative måling består af i alt 13 målepunkter 

til de 3 effektmål. Rådet mente, at selve spørgerammen bør inde-

holde flere spørgsmål i fritekst, for derved at åbne op for mere uddy-

bende svar. Yderligere så rådet en mulighed i at udforske den juridi-

ske dimension ved anvendelse af rammearkitektur til deling og gen-

brug af data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 7:   ’Kvantitative målepunkter og drejebog’ 

Bilag 8:   ’Kvalitative målepunkter’ 

Bilag 9:   ’Kvalitative målepunkter spørgeramme’ 

Bilag 19:  Præsentation - Kvalitativ effektmåling 
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12.6 Rammearkitekturpuljen – Orientering om puljeprojektet OS2RK 

v. Henrik Brix, Favrskov Kommune 

 

Drøftelse 

Henrik Brix orienterede rådet om projektet 'OS2RK', der er udarbej-

det i Favrskov Kommune med bidrag fra rammearkitekturpuljen. Pro-

jektet indeholder et rollekatalog, som bygger på rammearkitekturen, 

og som muliggør en nem og effektiv brugerrettighedsmodellering. 

Kataloget er kompatibelt med Støttesystemerne (STS) og kan driftes 

lokalt eller hostet. 

  

Rådets medlemmer var imponerede over resultatet, og der var en 

generel opfattelse af, at midlerne var udnyttet godt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 20: Præsentation – Rollekataloget.   
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13. Status fra Kommunernes Data & Infrastruktur 
(KDI) 

v. Søren Kromann, KOMBIT 
 
Drøftelse 
Direktør Søren Kromann, KOMBIT, gav på vegne af KDI en mundtlig 
orientering om status for Støttesystemerne og for Serviceplatformen, 
herunder planerne for et driftsgenudbud af Serviceplatformen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Ingen bilag   
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14. Eventuelt 


