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Bilag 7: Oversigt over uddeling af Rammearkitektur-
puljens midler 2018 

Følgende projekter fik støtte fra Rammearkitekturpuljen 2018: 

  

 Aarhus Kommune får støtte til et initiativ, der skal udnytte KOMBITs 

økonomisnitflade til at nytænke dataudveksling mellem kommunale 

fagsystemer og debitorsystemer. Forudsat at kvaliteten af resultater 

kan godkendes i det fælles arkitekturboard vil projektets resultat 

være en oplagt anledning til at økonomiske elementer (fx udbetaling) 

kan indgå som selvstændige komponenter i den fælleskommunale 

rammearkitektur, hvilket længe har været efterspurgt af Kommuner-

nes It-Arkitekturråd. En klart defineret snitflade og en tilknyttet prak-

tisk anvisning af brugen vil kunne bruges på tværs af kommunerne 

til etablering af mere sammenhængende processer. Økonomisk Se-

kretariat vil blive involveret i vurdering af projektets resultater.  

Aarhus Kommune fik tildelt det fulde ansøgte beløb på 75.000 kr.  

 

 Thisted Kommune får støtte til at skabe effektive processer for vedli-

geholdelse af organisationsdata. Initiativet falder i to dele. Den ene 

opgave har karakter af et implementeringsprojekt lokalt i kommunen, 

og den anden er et udviklingsprojekt med stor kommunal relevans. 

Diagrammerne åbner for, at øvrige kommuner og deres leverandø-

rer får mulighed for at indføre tilsvarende effektive procedurer.  

Thisted Kommune søgte om 127.000, og blev tildelt 100.000, som er 

målrettet projektets udviklingsdel. 

 

 Syddjurs Kommune får støtte til at skabe et "community", dvs. samle 

en gruppe af kommuner, som skal udvikle og vedligeholde en forteg-

nelse over klassifikationer, der er relevante for kommunal digitalise-

ring. Forudsat at kvaliteten bliver tilstrækkeligt høj kan projektets re-

sultater bruges direkte af KL i forbindelse med fastlæggelse af regi-

streringsstandarder i fællesoffentlige sammenhænge. Arbejdsgange 

og IT-arkitektur vil på baggrund af projektets resultater vurdere om 

modellen for kvalitetssikring er så valid, at klassifikationerne kan 

indgå i den fælleskommunale rammearkitektur, hvor vedligehold er 

udlagt til det nye community, og dermed aflaster KL.  

Syddjurs Kommune blev tildelt det ansøgte beløb på 65.000 kr. 

 

 Odder Kommune får støtte til et projekt om gevinstrealisering på 0-

18 års gruppen i tilknytning til Brugerportalinitiativet. Initiativet vil 

blandt andet afdække behovet for begrebsdannelse og eventuelt do-

mænespecifikke komponenter til den fælleskommunale rammearki-

tektur på ungeområdet. KL og KOMBIT stiller relevante it-arkitekter 

til rådighed for et eller flere møder med projektet, for at sikre en kob-

ling til AULA. Resultater fra projektet kan støtte KL's arbejde med et 
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stærkere datagrundlag og effektivisering af datavedligehold på om-

rådet. Center for Børn og Folkeskole vil blive involveret i vurdering af 

projektets resultater.   

Odder Kommunes ansøgning lød på 200.000 kroner, blev kun tildelt 

halvdelen, dvs. 100.000 kr. Det reducerede beløb begrundes med, 

at Odder Kommunes projektforslag har et lokalt fokus, og resulta-

terne derfor kun delvist forventes at kunne udbredes til andre kom-

muner. Den reducerede bevilling giver desuden mulighed for at 

støtte en bred kreds af projekter. 

 

 Ballerup Kommune får støtte til et initiativ om at udvikle OS2KITOS 
med mulighed for at it-leverandører gennem et API (en snitflade 
mellem to eller flere systemer) kan vedligeholde systemoplysninger 
selv, og dermed aflaste kommunen. KL stiller som betingelse for be-
villingen, at der etableres en datamodel for porteføljestyring, som 
indgår i pipeline for den fælleskommunale rammearkitektur. Et doku-
menteret og vedligeholdt systemoverblik på tværs af de kommunale 
opgaveområder kan styrke KL's interessevaretagelse, bl.a. som 
modsvar til forskellige statslige myndigheders krav om indberetning 
af kommunale systemer og data.  
Projektet blev tildelt 160.000 kr., hvilket er 40.000 kroner mindre end 
ansøgt.  

 

 


