
NOTAT 

Organisering af arbejdsgrupper i tilknytning 
til Kommunernes It-Arkitekturråd 

Følgende notat har til formål at danne baggrund for en drøftelse af etable-

ring og organisering af rådets arbejdsgrupper og danne grundlag for et sene-

re egentligt kommissorium.  

 

 

Formål med etablering af arkitektur arbejdsgrupper 

Formålet med etablering af arkitekturarbejdsgrupper er at sikre tæt sam-

menhæng mellem indholdet i kommunernes rammearkitektur og digitalise-

ringsindsatsen i kommunerne, herunder at rammearkitekturen er operatio-

naliserbar, og at praksisbehov danner grundlag for videreudvikling af ram-

mearkitekturen. Videre er formålet at samle kommunernes viden og kompe-

tencer på it-arkitekturområdet og i fællesskab sikre løbende udvikling af 

kompetencen. 

 

 

Arbejdsgruppernes opgaver 

Jf. kommissorium for it-arkitekturrådet er arbejdsgruppernes opgave at ar-

bejde med særlige emner, som herefter bliver en del af rammearkitekturen. 

Arbejdsgrupperne er således rådets forlængede arm i forhold til de operat i-

onelle dele af rammearkitekturen.  

 

Eksempler på konkrete opgaver er:  

 idegenerering til udvikling af forretningstjenester, der kan give 

umiddelbar gevinst i kommunerne 

 medvirke til at detailspecificere og reviewe komponenter i rammear-

kitekturen (sker som led i de projekter, hvor komponenterne etable-

res) 

 afprøve nye løsninger i enkelte kommuner, inden de udrulles bredt 
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 afprøve tekniske løsning, eksempelvis metode til at integrere mellem 

komponenter i rammearkitekturen 

 analysere de praktiske implikationer af megatrends som eksempelvis 

sammenhæng mellem data og regler 

 hjælp til projekterne i forbindelse med konkrete anmodninger fra 

projekterne 

 

Arkitekturarbejdsgrupperne har i modsætning til de enkelte it-projekter fo-

kus på tværgående problemstillinger og at håndtere tværgående sammen-

hænge. Arbejdsgruppernes input til kørende projekter er således også i for-

hold til at sikre de tværgående sammenhænge, mens decideret produktion i 

de enkelte projekter er inden for projekternes egne rammer. De enkelte 

projektansvarlige allokerer selv arkitekturbistand til egne projekter, eksem-

pelvis allokerer KOMBIT arkitektbistand til KOMBIT projekter. 

 

Det er rådet, som initierer de enkelte arbejdsgrupper via et kommissorium. 

Kommissoriet er centralt i forhold til at sikre sammenhæng i resultater og 

metoder i de forskellige arbejdsgrupper og på tværs af KL-KOMBIT arki-

tekturstaben og arbejdsgrupperne. 

 

Aktuelt arbejder sekretariatet med forslag om at etablere en arbejdsgruppe, 

som kan afdække mulighederne for at oprette et offentligt-privat samarbej-

de med henblik på at afprøve metoder til integration i forbindelse med au-

tomatisering af sag- og dokumentprocesser. 

 

 

Arbejdsgruppernes medlemmer 

Arbejdsgrupperne består af it-arkitekter og andre fageksperter fra kommu-

nerne, KL og KOMBIT. 

 

Sekretariatet foreslår, at der som udgangspunkt etableres et bruttonetværk 

af kommunale it-arkitekter, som danner udgangspunkt for etableringen af 

de enkelte arbejdsgrupper. Alle kommuner har mulighed for at melde res-

sourcer ind til dette netværk. 

 

Der er som udgangspunkt ikke finansiering til deltagelse i det fælles arbejde. 

Rådet tildeles dog midler, som kan anvendes til at finansiere udarbejdelsen 

af konkrete, specificerede leverancer. 

 

 

Etablering af netværk 

Sekretariatet foreslår, at rådet inviterer til et opstartsmøde med indmeldte 

deltagere fra kommunerne og deres ledere. 
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Mødet foreslås at indeholde en introduktion til rådet og dets arbejde, en 

drøftelse af den fælleskommunale rammearkitektur, muligheder for og øn-

sker til videreudvikling af rammearkitekturen og en drøftelse af arbejdsfor-

men i arbejdsgrupperne. 

 

På mødet skal netværket have mulighed for at møde og være i dialog med 

både medlemmer af rådet, sekretariatet og repræsentant(er) fra KL-

KOMBIT arkitekturstaben. 

 

Sekretariatet foreslår, at kommunerne inviteres til at melde mulige med-

lemmer ind via relevante netværkskanaler samt kl.dk, og at der planlægges 

opstartsmøde til afholdelse så hurtigt som muligt, formentligt umiddelbart i 

starten af januar 2012. 

 

 


