
Bilag 9: Resultat af kvalitativ effektmåling af den fælleskommunale 
rammearkitektur blandt leverandører, januar 2018. 
 

 

Målepunkt 1: Bedre betingelser for datadeling 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: 
 
 
Den fælleskommunale rammearkitektur betyder at vores produkter/løsninger bidrager til 
sammenhæng i sagsbehandlingen indenfor og på tværs af faglige områder internt i 
kommunen.  
 

 

 
 
Den fælleskommunale rammearkitektur skaber rammerne for at vores produkter/løsninger 
bidrager til deling af sager, dokumenter og data på tværs af kommunale grænser. 
 

 

Yderligere kommentarer? 
 For os at se er det på nuværende tidspunkt meget begrænset, hvad der findes af synlige resultater i forhold til 

deling på tværs. Men, vi ser frem til mere nytteværdi efterhånden som  rammearkitekturen implementeres. 

 Den fælleskommunale rammearkitektur er meget god for Kommunerne og for samfundet som helhed. Når der 
nogle gange er virksomheder der klager sig så handler det mere om deres markedsvilkår. 

 Vi har ingen implementeringer af rammearkitekturen pt. 

 Rammearkitekturen KAN bidrage. Det er essentielt, at den aktivt prioriteres for at den rent faktisk bidrager. Dette 
vil betyde dyrere løsninger der så bliver bedre integreret og mere sammenhængende, og det skal der være 
interesse i hos indkøberne. 

 Rammearkitekturen er kun byggeforskrifter, så kun i den forstand 



 Så længe KL, KOMBIT og Staten ikke selv er konsekvente i at anvende arkitekturen, så skaber den ikke den 
ønskede værdi. 

 Det afgørende må være realiseringen af rammearkitekturen. Konsekvensen af, at den er meget omfavnende, er, at 
den er løs i sine krav til realisering. Dvs. den sikre ikke at der realiseres på en måde, som sikre den fælles mest 
optimale datadeling 

  



 

Målepunkt 2: Rammearkitekturens evne til at stimulere innovation og 
nytænkning 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: 
Den fælleskommunale rammearkitektur stimulerer innovation og nytænkning i kommunale 
it-løsninger. 

 

Hvor og hvordan stimuleres innovation? 
 Nye, gode ideer udspringer af de milepæle, som allerede er nået. 

 Datas styrede bevægelighed er en vigtig forudsætning for effektivisering af administration 

 Mange flere firmaer får muligheden for at bidrage og dermed udviddes udviklings- og innovationsreourcerne 
betydeligt. 

 Man (både kommuner og leverandører) kan tænke i mindre og afgrænsede løsninger, med større chance for at de 
hænger sammen. Risici bliver mindre. 

 Det ville det kunne hvis det blev formidlet/illustreret mere 

 Prioritering af indsatser 

Hvorfor mener du ikke, innovation stimuleres? 
 Den er for rigid og er bla. ikke baseret på internationale standarder. 

 Det er uklart hvad bidraget er. Rammearkitekturen er et fundament, der mangler en poster-case for at vise at 
sammenhæng giver noget. 

 Det er ikke blevet formidlet hvordan det skulle ske med afsæt i rammearkitekturen. 

 Arkitekturen er bare et værktøj. Innovationen styres af aktive handlinger. Her hverken fremmer eller begrænser 
arkitekturen. 

 Rammearkitekturen forsøger at sætte en ramme, hvor udviklingen kan ske indenfor. Det er en kontradiktion ift 
innovation, bryder rammer. 

Yderligere kommentarer 
 Få nå hele arkitekturen færdigudviklet, så vi får alvor kan komme igang! 

 Der er risiko for, at der bliver sat initiativer i gang, der faktisk ikke overholder RA, fordi leverandører og/eller 
kommunerne selv ikke kan gennemskue det. 

  



 

Målepunkt 3: Åbnet konkurrence på kommunale it-marked 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: 
Den fælleskommunale rammearkitektur øger konkurrencen / åbnet markedet på det 
kommunale it-marked. 

 

 
Hvordan kunne rammearkitekturen åbne markedet endnu mere? 

 Speede tidsplanen op for rammearkitekturen. 

 Flere virksomheder kan ikke overkomme den kæmpe udvikling det vil kræve og det er svært at ligge omkostningen 
over på kunderne. Derudover svært at påvise gevinsterne. 

 Jo mere, der frigives på open source-licens, desto bedre muligheder for at dele 

 Snitflader der er meget lette at integrere til for leverandørernes produkter. 

 flere færdige byggeblokke og det er mere klart hvordan løsningen er/bliver compliant 

 Anvise simple og velafprøvede standarder for dataudveksling mellem informationsdomæner. 

 
 
Den fælleskommunale rammearkitektur gør det lettere for leverandører at komme ind på 
det kommunale it-marked. 

 

 
Hvordan er det kommunale it-marked blevet åbnet op? 

 Der er dog en vis sendrægtighed i kommunerne for at indgå i udviklingsprojekter. 

 Det er ikke blevet åbnet op. 

 Jeg svarer på noget lidt andet:  
Der er kommet flere og mindre leverandører på banen, men der er også sket en polarisering med Netcompany 
som ny dominerende leverandør af de store løsninger 

 fælles retningslinjer og standarder er et must for et åbent IT-marked 

 Markedet er åbnet, men det er ikke som sådan let at integrere. 

 Det er potentialet men ikke realiseret endnu før der leves løsninger der er bygget efter forskrifterne. 



 Fokus på krav og standarder til brug ifm.  leverandør-/systemskifte. Dvs. mindske transitionsomkostning. 
Fastlægge forretnings-/systemdomæner, så ny leverandører kan se muligheder og konkurrentbillede. 

Den fælleskommunale rammearkitektur gør det nemmere og mere overskueligt at udvikle 
løsninger til det kommunale marked.  

 

Yderligere kommentarer? 
 Umiddelbart nemmere, men RA er uklar for mange - både leverandører og kommuner, og der er risiko for, at 

lykkeriddere påstår at de overholder RA (uden at gøre det) og kommunerne ikke kan gennemskue det. 
Der burde være en certificeringsordning. 

 Det er sværere at bruge andres infrastruktur (rammearkitektur) end sin egen. 

 Der er en høj indlæringstærskel og potentielt dyrt/svært at implementere de generiske specifikationer, men når det 
er gjort er der fleksibilitet 

 Ja, det hjælper, men der er mange andre ting, der er lige så afgørende. Fx standardisering af krav, åbne API'ere 
osv. 

 Den fælleskommunale rammearkitektur har givet en fælleskommunal infrastruktur. Den er den som i første 
omgang vil facilitere uviklingen. 

  



 

Målepunkt 4: Kendskab til rammearkitekturens overordnede indhold 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: 
Jeg kender til visionerne/arkitekturmålene bag den fælleskommunale rammearkitektur (det 
konceptuelle lag)*. 
 
 

 

 
 
Jeg kender til styringselementerne i den fælleskommunale rammearkitektur 
(arkitekturprincipper og -rapporter)*. 

 

 
  
Jeg kender til de logiske produkter i den fælleskommunale rammearkitektur (fx 
Forretningsprocesser og Byggeblokke)*. 

 



 
 
Jeg kender til det fysiske lag i den fælleskommunale rammearkitektur til  realisering af it i 
kommunen (implementering af logiske byggeblokke i fysiske løsninger)*. 

 

Yderligere kommentarer? 
 Rammearkitekturen trænger til en konkretisering og en opdatering, og til at blive bygget ind i en enterprise 

arkitektur vision for kommunerne. 

 Rammearkitekturen har været formidlet som byggeforskrifter. 
Så især det sidste spørgsmål er i sig selv forvirrende. 
Er rammearkitekturen fysik?? 
 
Klip fra rammearkitektur.dk: 
Hvad er forskellen på den fælleskommunale rammearkitektur og KOMBITs 
serviceplatform og støttesystemer? 
Den fælleskommunale rammearkitektur, eller bare "rammearkitekturen", består 
af de fælleskommunalt aftalte arkitekturmål, -principper, forretningsbyggeblokke 
og integrationsmønstre. Rammearkitekturen befinder sig på et logisk 
og konceptuelt niveau. Den fælleskommunale infrastruktur realiserer i 
mere eller mindre grad rammearkitekturen og består af KOMBITs og UDK's 
infrastrukturelle løsninger, der understøtter kommunale fælles eller enkeltstående 
fagsystemer, for eksempel støttesystemer og serviceplatform. 

Hvordan har du fået kendskab til indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur? 
 
 

 Fra litteratur og artikler, fra møder i KL's dialogforum og fra konferencer 

 Vi har altid været store tilhænger af  den fælleskommunale rammearkitektur og har bygget flere MOX løsninger 

 KL 

 Via KL/Kombit 

 KL og KOMBITs hjemmeside 

 Vi har arbejdet med det i mange år, bl.a. via vores produkt CPR Broker 

 Gennem konsulentbistand til KOMBIT 

 KL materiale 

 Er leverandør til løsninger i rammearkitekturen 

 Arbejde i kommunalt og fælleskommunaltregi 

Hvem hos jer har størst indsigt i rammearkitekturen, og hvem kan sikre overholdelse af 
principper osv.?  

 Vores systemarkitekter 

 It-arkitekter og forretningsudvikler  
 
Hvis alt andet fejler så skrider ejerne ind 

 Mig 

 Udviklings- og salgsafdelingen 

 Dan Thordahl Jørgensen 

 En IT-arkitekt 



 vi har en håndfuld udviklere og en projektleder 

 Ikke relevant 

 N/A vi rådgiver 

 Vores arkitekter 

 ? 

Hvilke kilder anvender du til informations- og videnssøgning omkring den 
fælleskommunale rammearkitektur? 

 

Hvilke kilder anvender du til informations- og videnssøgning omkring den 
fælleskommunale rammearkitektur? - Andet, Uddyb i tekstfelt 

 Kombit 

Yderligere kommentarer? 
 Dette spørgsmål skulle nok have være delt op på roller: rådgiver/leverandør/kommune (forr / digitalisering / it) etc 

Har du forbedringsforslag til: - Baseline V_1.0 
 

Har du forbedringsforslag til: - KL.dk 
 - målrettet formidling 

- mere om compliance af løsning 
- oversigter over løsninger der er compliant 
- planer / roadmaps 
- hvem er ved at udbygge RA 

Har du forbedringsforslag til: - Wiki 
 Skal opdateres og udvides 

 Jeg har på fornemmelsen, at den ikke er fuldt opdateret, så ... 

 ditto 

Har du forbedringsforslag til: - Kontakter/Netværk 
 Mere formelle sparrings-grupper måske? 

Hvordan vedligeholder du din viden om rammearkitekturen og dets indhold? 
 Deltagelse i netværksmøder og konferencer 

 Følger wiki, linkedin og netværk 

 Kl.dk 

 Læser 

 Via sporadisk læsning 

 I konkrete projekter og når der sendes nyhedsmails ud om emnet tjekker jeg opdateringerne 

 Gennem konkrete opgaver for f.eks. KOMBIT 

 Ovenstående + projekter 

Yderligere kommentarer? 
 Jeg Morten Lindblad ved det ikke men det er ikke det samme som virksomheden ikke kan svare på punktet 

 
skriv eller ring så skal i få svar på dette 

  



 

Målepunkt 5: Videns- og informationssøgning om rammearkitekturen 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: 
Jeg er i stand til at finde den information, jeg eller min organisation har behov for i 
forbindelse med rammearkitekturen. 

 

Yderligere kommentarer? 
 Oftest. 

Dog, vi er altid lidt i tvivl om, hvorvidt vi er opdateret med det nyeste 

 De logisk, abstrakte byggeblokke er svære at implementere i praktisk virkelighed. Særligt mhp. Lokal 
Rammearkitektur og MOX 

 FDA relation ønskes forklarey 

 Usædvanligt uoverskueligt og meget stor mængde dokumentation 

 Jeg er mange gange i tvivl om informationerne er opdateret i de forskellige kilder 

 Hvis rammearkitekturen skal i spil skal snitflader være lette, udstillede, dokumenterede og det hele skal løbende 
opdateres.  
KL + KOMBIT skal se sig som en "software-as-a-service" leverandør, der udstiller al funktionalitet i selve 
rammearkitekturen via snitflader. 

 se målepunkt 4 
  



 

Målepunkt 6: Indhold i rammearkitekturen 

 
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter. 
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - Baseline V_1.0 
 
 

 

 
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter. 
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - KL.dk 
 
 

 

 
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter. 
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - Wiki 



 
 

 

 
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter. 
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - Kontakter/Netværk 
 
 

 

 
 
Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - Baseline V_1.0 

 

 
 



Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - KL.dk 

 

 
 
Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - Wiki 

 

 
 
Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - Kontakter/Netværk 

 

Yderligere kommentarer? 
 kl.dk skal opdateres 

 vi er leverandør så dette er mindre relevant for os 
  



 

Målepunkt 7: Anvendelse af rammearkitekturens indhold 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: 
Jeg eller min organisation ved, hvordan man succesfuldt anvender rammearkitekturen til at 
opnå sammenhænge og genbrug i it-løsninger. 
 
 

 

 
 
Jeg eller min organisation ved, hvor man kan finde hjælp til brugen af rammearkitekturen. 

 

 
 
Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*? 
 
*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen.  
 - Fælleskommunale Arkitekturmål 



 
 

 

 
 
Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*? 
 
*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen.  
 - Fælleskommunale Arkitekturprincipper 
 
 

 

 
 
Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*? 
 
*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen.  
 - Hovedopgaver 
 



 
 

 

 
 
Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*? 
 
*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen.  
 - Forretningsprocesser 
 
 
 

 

 
 
Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*? 
 
*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen.  
 - Procesmønstre 



 
 

 

 
 
Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*? 
 
*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen.  
 - Byggeblokke 
 
 
 

 

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Fælleskommunale Arkitekturmål 
 
 

 større efterspørgsel fra kommunerne 

 Hvis mine kunder efterspurgte det. 

 At kommunerne efterspørger det 

 n/a 

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Fælleskommunale Arkitekturprincipper 
 
 

 større efterspørgsel fra kommunerne 

 Hvis mine kunder efterspurgte det. 

 At kommunerne efterspørger det 

 n/a 

 At KL, KOMBIT og kommunerne konsekvent efterspurgte det 



Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Hovedopgaver 
 
 

 større efterspørgsel fra kommunerne 

 Hvis mine kunder efterspurgte det. 

 At kommunerne efterspørger det 

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Forretningsprocesser 
 
 

 større efterspørgsel fra kommunerne 

 Hvis mine kunder efterspurgte det. 

 At kommunerne efterspørger det 

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Procesmønstre 
 
 

 større efterspørgsel fra kommunerne 

 Hvis mine kunder efterspurgte det. 

 At kommunerne efterspørger det 

 bedre formidling, flere mønstre; eksempler på anvendelse 

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Byggeblokke 
 
 

 Konkretisering 

 Hvis mine kunder efterspurgte det. 

 At kommunerne efterspørger det 

 status, roadmap, eksempler på faktisk/relaliseret anvendelse 

 
 
Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Fælleskommunale Arkitekturmål 

 

 
 



Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Fælleskommunale Arkitekturprincipper 

 

 
 
Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Hovedopgaver 

 

 
 
Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Forretningsprocesser 

 

 
 
Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Procesmønstre 

 

 
 



Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Byggeblokke 

 

Yderligere kommentarer? 
 Vi (min organisation) anvender det pt i den grad det er relevant for os. 

 bedre og mere opdateret tilgængelighed 

 Der skal meget mere til end disse, men det er vigtigt at kende dette udgangspunkt, men de kan ikke bruges til at 
bygge løsninger ud fra 

  



 

Målepunkt 8: Anvendelse af rammearkitekturens indhold 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: 
’På vej (overblik)’* giver mig et tilstrækkeligt overblik over, hvad der er er på vej i 
rammearkitekturen. 

 

 
Hvilke produkter har du brug for fremadrettet? 

 E-indkomst asap! 

 Linket går alene til beskrivelse af governancemodellen og ikke til indholdet, så derfor "meget uenig" 

 
 
Det er gennemskueligt, hvordan indholdet af rammearkitekturen styres og vedligeholdes. 

 

 
 



De mekanismer, der sikrer vedligehold af og kontrol med de udstillede 
løsninger/byggeblokke, er tilstrækkelige. 

 

Yderligere kommentarer? 
 Hvordan er governance udmøntet i praksis; fx hvor skal en kommune eller leverandør henvende sig vedr. ønske 

om en ny byggeblok fx til Booking 

 Der er behov for End2End tests 
  



 

Målepunkt 9: Anvendelse af elementer til arkitekturstyring fra 
rammearkitekturen 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: 
Vi anvender eller orienterer os om styringselementer - som principper, rapporter og 
tjeklister - fra rammearkitekturen. 

 

 
Hvilke styringselementer anvender du? 

 principper 

 Principperne 

 Cpr 

 ingen 

 vi underviser i principper og inddrager i arkitekturstyring i projekter 

 
Hvilke styringselementer savner du? 

 E-indkomst 

 jeg ved ikke hvad jeg savner 

 Et certificeringsorgan, der kan vurdere i hvilken grad en løsning lever op til RA 
  



 

Målepunkt 10: Bidrag til indhold i rammearkitektur 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: 
Vi har udstillet /bidraget med egne løsninger/byggeblokke i henhold til rammearkitekturen. 

 

 
 
Vi oplever, at andre bruger vores løsninger / byggeblokke med succes. 

 

 
Hvad har I udstillet til fælles genbrug? 

 Intet 

 intet 

 Ikke noget til genbrug men vores IdP-løsning er i brug i mange kommuner (vi er leverandør og ikke kommune) 

 N/A 

 
Hvad har I mulighed for at udstille til fælles brug? 

 MOX 

 Måske 

 vides ikke 

 N/A 

 
Hvorfor har I ikke udstillet fælles produkter, som andre kommuner kan benytte? 

 Spørgsmål om efterspørgsel 

 Det ligger ikke i vores læsningers processer 

 Ingen af mine kunder efterspørger det. 

 N/A 

Yderligere kommentarer? 
 Det er vigtigt at dette "økosystem" fungerer 



  



 

Målepunkt 11: Anskaffelse af it-løsninger i det kommunale miljø 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn. 
Min virksomheds anvender og refererer til indholdet i den fælleskommunale 
rammearkitektur i forbindelse med tilbud / svar på udbudsmateriale. 

 

Yderligere kommentarer? 
 
  



 

Målepunkt 12: Genbrug af elementer i rammearkitekturen 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn. 
Den fælleskommunale rammearkitektur har skabt større genbrug af løsninger og 
komponenter på tværs af kommuner. 

 

 
 
Rammearkitekturen har fremmet understøttelse af værdiskabende processer, fælles sprog 
og deling af information. 

 

Den fælleskommunale rammearkitekturen skaber et grundlag for samarbejde leverandører 
imellem. 

 

Yderligere kommentarer? 
 I visse tilfælde 

  



 

Målepunkt 13: Rammearkitekturens effekt på integration 

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn. 
Den fælleskommunale rammearkitektur gør det nemmere at integrere nye løsninger med 
eksisterende internt i kommunen. 

 

 
 
Rammearkitekturen skaber bedre integration på tværs af kommuner og andre 
myndigheder, fx understøttelse af tværkommunale samarbejder. 

 

 
 
Jeg har stor tiltro til, at KL vil lykkes med at få implementeret rammearkitekturen i det 
kommunale it-landskab 

 



 
 
Hvilken betydning har rammearkitekturen for dig i dag? 

 

 
 
Hvilken betydning forventer du, at rammearkitekturen har for dig om tre år? 

 

 
 
Hvad er de største udfordringer ved brug af rammearkitekturen? 

 praktiske udmøntning og efterspørgsel 

 Tidsplaner der skrider 

 At mange leverandører og kommuner ikke kan gennemskue RA. 
At leverandører pr refleks påstår (og nogle gange i ond tro) at de overholder RA uden at vide om de gør det, og 
ingen kan gennemskue om de gør det. 
At nogle kommuner igangsætter initiativer, som de ikke selv kan gennemskue og som der ikke er tilstrækkeligt 
ejerskab til i kommunen. 

 se tidligere 

 At der myndighederne ikke selv er konsekvente omkring krav til anvendelsen. Og at der er forskellige 
rammearkitekturer i Stat, Region og Kommuner. 

 
 
Hvad er de største muligheder i brug af rammearkitekturen? 

 Opfylde visionen om fokus på 'sager på tværs', datadeling og hurtig time to market 

 Der er mange 

 At mindre leverandører kommer på banen 
At få standardiserede snitflader, så integrationer bliver nemmere og billigere, hvilket kan bidrage til flere 
digitaliserede end-to-end processer 

 konceptet er rigtigt 



 
 
Har du en god historie om hvordan den Fælleskommunale Rammearkitektur skaber værdi 
for din organisation? 

 Vores MOX agenter rettet mod arbejdsgange inden for Teknik og Miljø er en succes. 
Min Sag projektet er inspireret af rammearkitektur, og kan blive et springbræt til bedre adgang til egne data 

 Njaeee - måske 

  

Yderligere kommentarer? 
 Som tidligere nævnt, resultaterne frem til nu er ikke meget synlige for mig, men jeg har forventning om at det 

kommer med tiden 
 


