
NOTAT 

Arbejdsform i Kommunernes It-Arkitekturråd 

Arbejdsformen i Kommunernes It-Arkitekturråd er fastsat på et overordnet 

niveau i kommissorium for rådet. Rådets opgaver er mange og store, mens 

arbejdsformen er ny, og der kan påregnes en vis indkøringsperiode, hvor 

fokuspunkter i rådets arbejde og arbejdsform skal fastlægges og justeres.  

 

Dette notat har til formål at danne baggrund for en drøftelse i rådet af, 

hvordan kommissorium mest hensigtsmæssigt udformes i rådets arbejds-

form i praksis, i rådets første år. Fokuspunkter i rådets arbejde, arbejdsform 

m.v. forventes at være en del af en løbende evaluering af rådet i dets første 

leveår. 

 

 

Konstituering og forretningsudvalg 

Jf. kommissorium udpeges rådets medlemmer af KL’s direktion. Formand-

skab går på skift for et år ad gangen. Som udgangspunkt mødes rådet fast 4 

gange årligt, om end hyppigere mødefrekvens kan aftales, ligesom ekstraor-

dinære møder kan arrangeres.  

 

I forberedelsen af rådets opstart har der været nedsat en tværgående ar-

bejdsgruppe bestående af repræsentanter fra en kommune, KL, KOMBIT 

og rådets sekretariat. Gruppen har drøftet de strategiske mål for den fælles-

kommunale rammearkitektur og rådets arbejde, udarbejdet udkast til kom-

missorium, givet input til dagsorden og materiale til rådets opstartsmøde 

m.v.  

 

Jf. kommissorium forberedes rådets møder i fællesskab af en kommunal 

deltager fra rådet, sekretariatet og KL/KOMBIT-arkitekturstaben. Sekreta-

riatet vil foreslå, at arbejdsformen fra rådets forberedelse videreføres efter 

rådets konstituering med etablering af et egentligt forretningsudvalg, som 

består af rådets formand og/eller et andet medlem af rådet, en repræsentant 
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for KOMBIT samt rådets sekretariat. Forretningsudvalget skal i samarbejde 

med ledelsen i KL og KOMBIT arbejde aktivt med at fastsætte retning og 

form på rådets arbejde og videreudvikling af den fælleskommunale ramme-

arkitektur. Forretningsudvalget medvirker videre i forberedelsen af rådets 

møder og inddrages, om nødvendigt, i sekretariatets løbende dispositioner 

på vegne af rådet. Forretningsudvalget kan efter behov inddrage øvrige 

(kommuner, KL, KOMBIT m.v.). 

 

Rådet forventes at konstituere sig på 1. ordinære møde i 1. kvartal 2012. 

Regler for valg af formand er fortsat under afklaring. 

 

 

Mandat 

Jf. kommissorium er rådet rådgivende overfor KL og KOMBIT. Rådet træf-

fer beslutninger om, hvilke anbefalinger rådet giver vedrørende kommuner-

nes fælles it-arkitektur.  

 

Rådets beslutninger træffes på baggrund af konsensus i rådet. Det er vigtigt, 

at rådet fremstår samlet i forhold til rådets interessenter for at give rådets 

anbefalinger vægt. 

 

Det vil være en konkret afvejning i forhold til den enkelte sag, i hvilket om-

fang rådets anbefalinger skal behandles politisk og dermed ophøjes til KL’s 

politik. Generelt arbejdes med følgende retningslinjer for, hvornår en sag 

behandles politisk: 

 

 Hvis der er forskydning af den økonomiske balance mellem staten, 

regionerne og kommunerne 

 Hvis der er forskydning af den politiske balance mellem staten, regi-

onerne og kommunerne, dvs. flytning af opgaver 

 Hvis beslutningen kræver, at kommunerne prioriterer anderledes 

økonomisk eller organisatorisk 

 Hvis borgerne vil opleve en anderledes service fremover 

 Hvis sagen indeholder viden, der er væsentlig for udvalgets mulig-

heder for at agere politisk på området 

 

Det er KL, der beslutter, hvornår en sag er så principiel, at den behandles 

politisk. 

 

 

Kommunikation 

Kommunikation af det strategiske formål med den fælleskommunale ram-

mearkitektur med dens perspektiver for kommunerne er et væsentligt ind-

satsområde for både råd og sekretariat. Rådets medlemmer har en væsentlig 
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rolle i forhold til kommunikationen af dets anbefalinger m.v. Det er væsent-

ligt, at sekretariatet understøtter rådets medlemmer i denne opgave. 

 

Sekretariatet er ved at udarbejde oplæg til kommunikationsstrategi- og plan, 

som skal omsætte kommissoriets intentioner i praksis. Oplæg forelægges 

rådet til drøftelse ved rådets 1. ordinære møde i 1. kvartal 2012. 

 


