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'Rammearkitekturen er fundamentet for, at kommunerne anskaffer effektive 
digitale løsninger, der styrker den kommunale opgaveløsning og skaber sam-
menhæng på tværs. Det sker med borgeren i centrum og på et åbent marked.' 

Vision for den fælleskommunale rammearkitektur, vedtaget af Kommunernes It-Ar-
kitekturråd februar 2017. 
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Deltagere: 

It-Arkitekturrådets medlemmer: 

Henrik Brix, It- og digitaliseringschef, Favrskov Kommune 

Camilla Staal Axelsen, Stabschef i Beskæftigelses- og Socialfor-
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1. Velkommen og siden sidst 

Grundet forsinkelser med DSB måtte mødets start udsættes til nogle af 
deltagerne var ankommet. Ghita bød senere velkommen og meddelte, at 
nogle punkter måtte udgå pga. forsinkelserne. 

Siden sidst 

Punktet udgik.  
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2. Orientering om status vedr. arbejdet med initiativ 8.1: 
'Gode data og effektiv datadeling' 

v. Michael Bang Kjeldgaard og Sara Gøtske, Digitaliseringsstyrelsen 

Baggrund 

Initiativ 8.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: 'Gode data og ef-
fektiv datadeling' har igangsat en række indsatser, der spænder over en 
række projekter og leverancer. Den næste leverancebølge er endnu ikke 
fastsat, og prioriteringer vedr. valg af fremtidige indsatser kvalificeres pt. 
med parterne. 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:  

– tager orienteringen til efterretning 

Drøftelse 

Michael Bang Kjeldgaard redegjorde kort for udvidelse af gyldigheden af 
fællesoffentlig digital arkitektur (FDA) og de tiltag, som Digitaliseringssty-
relsen har igangsat for at udvide FDA til at omfatte de statslige enheder. 

Sara Gøtske præsenterede derefter den nye aftale om digitaliseringsklar 
lovgivning, der har til hensigt at gøre op med unødvendige og komplekse 
regler og fremadrettet medvirke til, at lovgivning kan administreres effek-
tivt. I aftalen indgår 7 principper, der fra 1. juli 2018 skal følges i ny lovgiv-
ning og politiske aftaler. I forlængelse heraf blev It-Arkitekturrådet oriente-
ret om en ny screeningenhed i Digitaliseringsstyrelsen, der har til opgave 
at vurdere implementeringskonsekvenser ved ny lovgivning fra ministerier 
for at sikre, at lovgivningen er digitaliseringsklar. 

Herefter redegjorde Michael for de planlagte aktiviteter i projekterne i initia-
tiv 8.1 i første halvår 2018. Han fremhævede at de principper for digitalise-
ringsklar lovgivning der vedrører ensartede begreber og genbrug af data, 
sikker datahåndtering og anvendelse af fællesoffentlig infrastruktur ikke 
kan realiseres uden fællesoffentlig it-arkitektur. Arkitekturrådet bakkede op 
om it-arkitekturens betydning for realisering af målene. 
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3. Aftale om digitaliseringsklar lovgivning 

Punktet udgik. 
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4. Udbud af ny telemedicinsk infrastruktur og telemedi-
cinske løsninger 

v. Mette Harbo, Københavns Kommune, kommunal formand for det natio-
nale udbud af telemedicinske løsninger (FUT) 

Baggrund 

Kommuner og regioner er i forlængelse af Økonomiaftalerne 2016 og 2018 
gået sammen om et fælles udbud af telemedicinske løsninger. 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

– tager orienteringen om status for udbuddet til efterretning 

– giver input til projektets kommunikation og udbredelse i kommu-

nerne 

Drøftelse 

Mette Harbo gav status på udbuddet af telemedicinsk infrastruktur, der 
som følge af Økonomiaftalen 2018 skal medvirke til at udrulle telemedicin. 
Udover infrastrukturen omfatter udbuddet en telemedicinsk løsning til bor-
gere, der lider af KOL. Der har generelt været stor leverandørinteresse for 
udbuddet, også på internationalt plan. 
 
Projektet har haft fokus på en høj brugerinvolvering af de 5 regioner og 98 
kommuner, som indgår i udbuddet, idet der er stor variation mellem de en-
kelte kommuners behov og telemedicinsk modenhed. 

Udbuddet af telemedicinske løsninger er baseret på en todelt løsning med 
en borgerrettet del og en medarbejderrettet del. 
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Bilag 

Bilag 2: Informationsside om telemedicinsk hjemmemonitorering af bor-
gere med svær KOL: https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/teleme-
dicin-kol/  

  

https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/telemedicin-kol/
https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/telemedicin-kol/
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5. Rammearkitektur ift. ny version af SKI rammeaftale 
02.19 

v. Udbudskonsulent Henrik Thøger Nielsen og IT-forretningsudvikler Leon 
Johansen, Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) 

Baggrund 

Som en stor udbyder af rammeaftaler på it-systemer (fagsystemer), til de 
danske kommuner, arbejder SKI med at udvikle rammeaftaler, som under-
støtter kommunernes behov, både i forhold til effektivt indkøb og størst 
mulig opfyldelsesgrad af krav - herunder rammearkitektur. 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

– tager orientering om SKI’s arbejde med den nye 02.19 rammeaf-

tale til efterretning 

– drøfter om SKI’s arbejde med at sikre rammearkitekturkrav i 

SKI’s rammeaftaler kan forbedres eller styrkes 

Drøftelse 

Leon Johansen præsenterede en oversigt over de forskellige rammeaftaler 
på it-området og de planlagte processer for 2018.  

Dernæst redegjorde Henrik Thøger Nielsen for proces og tidsplan for ud-
bud af Rammeaftale 02.19 med titlen 'SaaS1 og Cloud'. Det er tredje gene-
ration af rammeaftalen, og der er løbende justeret for at forbedre aftalen, 
som i næste version skal løbe i perioden 2019-2022. I forbindelse med den 
nye version reduceres antallet af delaftaler til to: en statslig og en kommu-
nal aftale, idet disse myndigheders arkitekturkrav varierer.  

Henrik forklarede uddybede selve governancemodellen for udarbejdelsen 
af rammeaftaler. Henrik Thøger Nielsen forklarede, at man i forberedelses-
processen er i kontakt med en række interessenter, hvoraf den væsentlig-
ste er en følgegruppe med repræsentanter for stat og kommuner. Dermed 
minimerer man risikoen for mangler i rammeaftalerne.  

                                                      

1 Software as a Service 
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It-Arkitekturrådet udtrykte bekymring for, at SKI ikke får indarbejdet alle re-
levante krav ifht den kommunale delaftale, særligt i betragtning af, at det 
skal være attraktivt for kommunerne at anvende SKI, og vi ikke kan vente 
4 år på at få kravene opfyldt. Udover kravene vedrørende rammearkitektur 
og snitflader, som KOMBIT leverer input til, drejer det sig bl.a. om krav i 
forbindelse med adgang til egne data, arkivering og sletning, opdaterede 
OIO-standarder, databeskyttelsesforordningen (GDPR), lokal rammearki-
tektur (LoRA) og reviderede fælleskommunale arkitekturprincipper.  

KL og SKI aftalte at parterne i de kommende måneder samarbejder om at  
SKI får indarbejdet de relevante informationer, for at sikre optimale krav i 
rammeaftalen.   
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6. KOMBIT strategi 2018 

v. Karin Markmann Bentsen, KOMBIT 

Baggrund 

KOMBITs bestyrelse har besluttet en ny strategi, der sætter retningen for 
KOMBIT fra 2018 og frem. Strategien har tre fokusområder, og en mission 
om at give kommunerne frihed og muligheder i en digital fremtid. KOMBIT 
er kommunernes fælles, operationelle ’muskel’ på digitaliseringsområdet, 
og en vigtig præmis for den nye strategi er derfor den fortsatte understøt-
telse af KL’s interessevaretagelse, herunder bl.a. den fælleskommunale di-
gitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020, hvor KOMBIT bidrager 
med it-løsninger og ekspertviden. 

KOMBIT er gået i gang med implementering af strategien og har bl.a. ar-
bejdet på en model for at skabe et fælleskommunalt innovationssamar-
bejde.  

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

– tager orienteringen om den nye strategi til efterretning 

– drøfter hvordan strategiens fokus på stærkere fælleskommunal 

sammenhæng spiller sammen med øvrige kommunale initiativer 

– drøfter strategiens og innovationsmodellens betydning for ram-

mearkitekturen  

Drøftelse 

Karin Markmann præsenterede KOMBITs nye strategi, der skal sætte en 
ny retning fra 2018 og som indebærer tre fokusområder: 'fælleskommunal 
infrastruktur og løsninger', 'fælleskommunal it-sammenhæng' og 'fælles-
kommunal teknologi og innovation'.  
 
Efter at KOMBIT's bestyrelse var på studietur i Silicon Valley blev de me-
get opmærksomme på hastigheden af den teknologiske udvikling og de 
muligheder, den er forbundet med. Derfor mener KOMBIT, at der er brug 
for et fællesskab til at understøtte kommunernes indsats ift. udnyttelse af 
de muligheder, som den nye teknologi medfører. Visionen er at give den 
enkelte kommune frihed og optimale muligheder i den digitale udvikling. 
Monopolbruddet skal helt i mål og udvikling kommunale infrastruktur er 
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fortsat en kerneopgave i KOMBIT, men det er også vigtigt at kunne under-
støtte kommuner ift. innovation og samarbejde på tværs af forvaltninger, 
kommuner og stat/regioner. 

It-Arkitekturrådet påpegede, at de mange udbud medfører en større drifts-
opgave for KOMBIT. Karin Markmann svarede, at KOMBIT har stort fokus 
på at sikre sikker drift samt at løsningerne videreudvikles i takt med den 
teknologiske udvikling og funktionelle behov. 

KOMBIT har stor fokus på fælleskommunal teknologi og innovation og ser 
sin rolle som facilitator for at understøtte kommunerne i innovationsarbej-
det, specielt de kommuner, der ikke har så gode muligheder for det på 
egen hånd. KOMBIT har udviklet en innovationsmodel, der bl.a. indebærer 
en åben idébank og en metode til prioritering af idéer, så der sikres en hur-
tig udvælgelse og gennemførelse af de pilotprojekter, som kommunerne 
efterspørger. 

It-Arkitekturrådet tog orienteringen om KOMBITs strategi til efterretning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 3: KOMBITs Strategi: https://www.kombit.dk/indhold/kombits-strategi  

https://www.kombit.dk/indhold/kombits-strategi
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7. Referencearkitektur for selvbetjening 
 

LUKKET PUNKT 
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8. Pilotprojekter for fælles selvbetjeningskomponenter 
 

LUKKET PUNKT 
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9. Adgang til egne data 

v. Marie Madsen, Digitalisering og Borgerbetjening, KL 

Baggrund 

I KL's projekt 1.2. "Borgerens adgang til egne data" er der udvalgt 5 pilot-
kommuner og igangsat udvikling af en prototype til udstilling af borgernes 
data. I processen for at udvikle en prototype, er der sket en afdækning af 
borgernes præferencer, samt udarbejdet en prototype på baggrund af de 
data der er tilgængelige via den fælleskommunale infrastruktur. Prototypen 
danner grundlag for det videre arbejde med et mere endeligt løsningskon-
cept. 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:  

– drøfter udkast til prototypen samt opmærksomhedspunkter til den 

videre udvikling af pilotløsningen. 

Drøftelse 

Marie Madsen gav status på projektet Adgang til egne data. Siden sidste 
It-Arkitekturrådsmøde er projektbeskrivelsen blevet godkendt, og fem kom-
muner (Esbjerg, Favrskov, Faaborg-Midtfyn, Vejle og Aarhus) er udvalgt til 
deltagelse i pilotfasen, som skal afprøve en option i SAPA, ’Sagsoverblik 
via borger.dk’. Optionen indeholder muligheden for, at alle 98 kommuner 
kan udstille sags-, dokument- og ydelsesoplysninger til deres borgere via 
fx borger.dk.   

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse har konsulenterne Peytz & 
Co. udarbejdet en prototype, der er identificeret tre brugertyper: personer 
med et 'traditionelt' borgerservicebehov, personer med behov ift. ansvar 
for pårørende, og personer med stor kontaktflade til kommunen. Undersø-
gelsen har også kortlagt en række brugerpræferencer, bl.a. muligheden for 
at se historiske data og muligheden for at få adgang til alle data.  

It-Arkitekturrådet gjorde opmærksom på, at projektet vil støde ind i en 
række udfordringer, når prototypen videresender borgere til forskellige sy-
stemer bl.a. sider, der påvirkes af CPR-registeret. Enkelte rådsmedlemmer 
anbefalede at undersøge muligheden for at tilføje forbrugsdata (fx el, vand, 
musikskole) til prototypens viste information. Derudover tilkendegav rådet, 
at det er et vigtigt projekt, som der stadig er stor opbakning til. 
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10. Projektet 'Fælles Faglige Begreber' 

v. Gitte Duelund, Social og Sundhed, KL 

Baggrund 

Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige ar-
bejde gennem udvikling og implementering af de faglige metoder på områ-
det. Udviklingen har også været med til at forberede området til at tage de 
næste skridt i det faglige arbejde og mod en mere struktureret dokumenta-
tionspraksis. På dette grundlag er projektet Fælles Faglige Begreber (FFB) 
igangsat primo 2017, som en del af handlingsplanen for den fælleskommu-
nale digitaliseringsstrategi 2016-2020. 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

– drøfter fordele og ulemper ved en certificering af it-systemerne 
på baggrund af uddata, dvs. dataudtræk (ledelsesinformation) og 
system-til-system kommunikation (kommunikation mellem myn-
dighed og leverandører af sociale ydelser) 
 

– drøfter, om der er andre forhold omkring samarbejdet med it-le-
verandørerne som rådet vil gøre projektet opmærksom på 

Drøftelse 

Gitte Duelund præsenterede projektet og dets tre hovedleverancer. Leve-
rance 1 skal udarbejde fælles begreber for borgernes tilstand og kommu-
nens indsatser, så kommunernes indsatser kan mappes og dermed skabe 
en bedre kommunikation om indsatserne på voksen-socialområdet på 
tværs af myndighed og udfører og på tværs af det kommunale sundheds-
område og socialområde. Leverance 2 skal skabe en mere systematisk 
dokumentationspraksis på tværs af myndighed og udfører af sociale ind-
satser. Den 3 leverance skal skabe en fælles digital understøttelse af 
sagsbehandlingen med henblik på at skabe en dokumentation baseret på 
klassifikationer og et standardiseret dataudtræk på tværs af myndighed og 
udfører.  

It-Arkitekturrådet udviste en generel opbakning til projektet og mener, at 
det er vigtigt at skabe en fælles standard for styringsredskaber vha. certifi-
cering og at få skrevet standardiseringen ind i rammeaftalerne fra SKI. 

Bilag 

Bilag 6 Projektstatus og projektbeskrivelse: http://www.kl.dk/Kommunale-
opgaver/Social-service/ffb/   

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/ffb/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/ffb/
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NOTAT 

11. Status fra SAGERA-programmet 

11.1 Programstatus 

v. Jan Struwe Poulsen, Arbejdsgange og It-arkitektur, KL 

Baggrund 

Programmet ’Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen’ udgør 
en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan 2016-2020. Pro-
grammet består af 5 projekter, og It-Arkitekturrådet er ekstern styregruppe 
for programmet. 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:  

– tager den overordnede programstatus til efterretning. 

Drøftelse 

Jan Struwe Poulsen præsenterede status for programmet 'Sammenhæng 
og genbrug med rammearkitekturen’ og orienterede It-Arkitekturrådet om 
de kommende aktiviteter i programmets fem projekter i 2018.  
 
Dernæst orienterede han om uddelingen af Rammearkitekturpuljen for 
2018 og om koncept for evaluering af resultaterne af de projekter, der har 
fået tildelt midler i 2017 og 2018.  

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 7: Oversigt over uddeling af Rammearkitekturpuljens midler 2018  
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NOTAT 

11.2 Resultat af basismåling blandt kommuner, leverandører 
og konsulenthuse 
 
Baggrund 

Basismåling af rammearkitekturens effekt er gennemført i perioden 6. de-
cember 2017 til 18. januar 2018. Målingen består af en række målepunk-
ter, der fungerer som en basis-/startmåling af rammearkitekturen og dens 
effekt. Samtidig fungerer den som et værktøj til at understøtte prioritering 
af programmets fremadrettede indsatser.  
 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

– tager orientering om proces og resultater af effektmålingen til ef-

terretning 

– drøfter og giver input til den videre proces. 

Drøftelse 

I projektet er der i 2017 udarbejdet et koncept for effektmåling af rammear-
kitekturen blandt kommuner, leverandører og konsulenthuse. I målingen 
indgår såvel kvalitative som kvantitative målepunkter. Den første måling -
basismålingen - blev gennemført primo 2018, og Torben Mathisen præ-
senterede resultaterne for It-Arkitekturrådet. 

På trods af en lidt lav svarprocent kan det konkluderes, at der generelt er 
enighed om, at rammearkitekturen har en positiv effekt på flere områder. 

It-Arkitekturrådet var enige i målingens konklusion om, at det er vigtigt at få 
sat fokus på den konceptuelle videreudvikling af rammearkitekturen, men 
at der også er stort behov for, at rammearkitekturen indeholder flere kon-
krete elementer.  

Derudover bakkede rådet op om at fortsætte effektmålingen, men mente, 
at man med fordel kan tilpasse leverandørrespondentgruppen, så den kun 
afspejler leverandører, der er aktive på det kommunale marked. Derudover 
anbefalede rådet at reducere hyppigheden af målingerne til hvert andet år.  

Bilag 

Bilag 8: Resultat af kvalitativ effektmåling af den fælleskommunale ramme-
arkitektur blandt CIO's, januar 2018.  

Bilag 9: Resultat af kvalitativ effektmåling af den fælleskommunale ramme-
arkitektur blandt leverandører, januar 2018 
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NOTAT 

11.3 Forslag til reviderede fælleskommunale arkitekturmål 
 
Baggrund 

I rammearkitekturprogrammet indgår en revision af de fælleskommunale 
arkitekturmål og –principper, som er fra henholdsvis 2011 og 2013. Disse 
arkitekturmål og –principper er koblet til den fælleskommunale digitalise-
ringsstrategi 2010-2015, og arkitekturprincipperne er en del af kommisso-
rium for It-Arkitekturrådet, indgår i governanceprocessen for rammearkitek-
turen, og er desuden udgangspunktet for Arkitekturrapporten. 

Revisionsprocessen vedrørende arkitekturprincipper og –regler blev afslut-
tet med godkendelse i SAGERA-styregruppen i november og i It-Arkitek-
turrådet i december 2017, og det samlede materiale (reviderede arkitektur-
mål, –principper og - regler) kommer i kommunal høring efter It-Arkitektur-
rådets møde 28. februar og inden publicering.  

I den revisionsproces der er gennemført vedrørende arkitekturprincipper er 
revisionsbehov vedrørende de 5 fælleskommunale arkitekturmål ligeledes 
blevet behandlet. I processen har it-arkitekter fra kommuner, KL og KOM-
BIT deltaget (i alt 12).  Nu foreligger forslag til reviderede arkitekturmål. 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

– drøfter og godkender forslag til reviderede fælleskommunale ar-

kitekturmål 2018. 

Drøftelse 

Vibeke Normann præsenterede de reviderede fælleskommunale arkitek-
turmål og redegjorde for de kommunale ønsker, som ligger til grund for de 
ændringer, der er gennemført, herunder ønsket om få, klare mål og omtale 
af data og sikkerhed.  

Forslaget til de reviderede fælleskommunale arkitekturmål blev godkendt 
med enkelte sproglige tilpasninger, herunder tilføjelse af 'åbne' i mål nr. 4 
vedrørende data.  

Bilag 

Bilag 10:  Oversigt over kobling mellem de fælleskommunale arkitektur-
principper og – regler og de fem fælleskommunale arkitekturmål. 
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NOTAT 

11.4 Plan for nyt indhold i rammearkitekturen 

Baggrund 

Meldinger fra kommunerne, KOMBIT og It-Arkitekturrådet har entydigt pe-
get på, at der i 2018 skal sættes fokus på at skabe indhold til rammearki-
tekturen.  

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

– tager plan for tilvejebringelse af nyt indhold i rammearkitekturen 

til efterretning. 

Drøftelse 

Vibeke Normann gennemgik tidsplan for tilvejebringelsen af nyt indhold i 
rammearkitekturen i perioden 2018- 2020, herunder arbejdet med metode 
og koncept, kerneindhold og domænearkitekturer. Rådet tog planen til ef-
terretning med bemærkning om, at det så fornuftigt ud. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 11: Plan for tilvejebringelse af nyt indhold i rammearkitekturen 2018-
20 - LUKKET BILAG  
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NOTAT 

12. Status fra KDI 

Indstilling 

På mødet giver projektleder Kenneth Møller Johansen en mundtlig status 
for: 

– Støttesystemerne 

– Serviceplatformen 

– Kommunernes Datafællesskab 

Drøftelse 

Kenneth Møller Johansen gav status på leverancerne fra Serviceplatfor-
men og på genudbuddet af denne. Herefter forklarede han, at man gene-
relt er optaget af at integrere retningslinjerne fra Persondataforordningen 
og at sikre input til Rammeaftale 02.19 fra SKI. Til sidst gav han en opda-
tering på de delprojekter, der indgår i Støttesystemerne. 
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NOTAT 

Eventuelt 

Drøftelse 

It-Arkitekturrådets medlemmer drøftede muligheden for at reducere antal-
let af sager pr. møde, så der bliver mere tid til drøftelse af de enkelte sa-
ger. Forretningsudvalget fik derfor mandat til at foretage en nøje vurdering 
af forslag til emner til behandling i It-Arkitekturrådet. 

 

 


