
 

DAGSORDEN  

Opstartsmøde i Kommunernes It-Arki-
tekturråd 

 

Mødet afholdes fredag den 11. november 2011 kl. 9.30 i lokale S-10 i KL-

Huset. 

 

 

1. Velkomst og præsentation af rådets medlemmer  

 

 

2. Introduktion til den strategiske baggrund for etablering af rådet  

Den strategiske dagsorden er sat for en ambitiøs fælleskommunal digitalise-

ringsindsats i de kommende år. Drøftelse med KL’s ledelse af den strategi-

ske baggrund for den fælleskommunale rammearkitektur og etablering af 

rådet.  

 

 

3. Orientering om kommissorium – Ghita Thiesen, KL  

KL og KOMBIT’s direktioner har med kommissorium for Kommunernes 

It-Arkitekturråd sat ambitiøse mål for rådets arbejde. 

 

Bilag: 

 Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd (Bilag 1) 

 

 

4. Mød arkitekterne – Peter Thrane, KL, og Kristian Hjort-Madsen, 

Accenture  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Df4RnVl03Es 
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Der er brug for helhedstænkning, når der digitaliseres. Systematisk tværgå-

ende arkitekturstyring kan f.eks. betyde, at man ikke skal indtaste informati-

oner fra ét it-system i et andet it-system, at forskellige registreringer om den 

samme person er konsistente, eller at udgifterne til et fagsystem bliver min-

dre, fordi der ikke skal udvikles funktionaliteter, der allerede leveres af fæl-

leskomponenter. 

 

Kristian Hjort-Madsen fra Accenture drøfter den fælleskommunale ramme-

arkitektur i internationalt perspektiv med fokus på velafprøvede modeller 

for etablering af tværgående arkitekturstyring. 

 

Etableringen af Kommunernes It-Arkitekturråd er et af de første skridt på 

en rejse, der skal udvikle byplanen for de kommende års digitalisering i 

kommunerne. For nuværende foreligger en endnu ikke færdigspecificeret 

rammearkitektur for ydelsesområdet. Dokumentet har dannet baggrund for 

identifikation af, hvilke fælles komponenter, der skal udvikles, for at under-

støtte udbud på ydelsesområdet. Peter Thrane fra KL fortæller om perspek-

tiverne for den fælleskommunale rammearkitektur. 

 

Bilag: 

 Rammearkitektur for ydelsessystemer (Bilag 2). Den foreløbige specifika-

tion af rammearkitekturen på kontantydelsesområdet. Dokumentet 

er primært et teknisk dokument og skal alene betragtes som en bag-

grundsorientering. På siderne 4-12 beskrives baggrunden for målet 

med dokumentet 

 FAQ om kommunal rammearkitektur (Bilag 3). Dokument der uddyber 

ovenstående på baggrund af ofte stillede spørgsmål fra kommuner 

og leverandører. Dokumentet skal betragtes som baggrundsoriente-

ring 

 

 

5. Risikoanalyse af rammearkitekturen – Esben Toft, Devoteam  

Den første publicerede version af den fælleskommunale rammearkitektur på 

ydelsesområdet fik en blandet modtagelse. KL og KOMBIT bad derfor 

Devoteam om at udarbejde en risikoanalyse med henblik på at opstille til-

tag, der skal fjerne eller reducere de risici, som leverandører og andre inte-

ressenter har identificeret. 

 

Esben Toft fra Devoteam giver en introduktion til arbejdet med udarbejdel-

se af rapporten. Efterfølgende er der mulighed for en dialog med arbejds-

gruppen, som har støttet Devoteam i udarbejdelse af rapporten. Rapporten 

forventes læst inden mødet. 

 

Bilag: 
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 Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur (Bilag 4) 

6. Realisering af de fysiske dele i rammearkitekturen – Mette Kur-

land, KOMBIT  

Den fælleskommunale rammearkitektur på ydelsesområdet har identificeret, 

hvilke fælleskomponenter, der er behov for, for at understøtte udbudspla-

nen for monopolområderne. En del af disse komponenter udvikles af 

KOMBIT. Mette Kurland introducerer KOMBIT’s plan for realisering af 

de fysiske dele af rammearkitekturen. 

 

Bilag: 

 Plan for monopoludbud og realisering af rammearkitektur (Bilag 5) 

 

 

7. Drøftelse af medlemmernes forventninger og it-arkitekturrådets 

arbejdsform – Ghita Thiesen, KL  

Åben drøftelse af medlemmernes forventninger til arbejdet i Kommunernes 

It-Arkitekturråd og rådets fremadrettede arbejdsform. 

 

Bilag: 

 Arbejdsform i Kommunernes It-Arkitekturråd (Bilag 6) 

 Organisering af arbejdsgrupper i tilknytning til Kommunernes It-Arkitekturråd 

(Bilag 7) 

 

 

8. Projekternes orienterings- og afvigelsesrapportering – Peter Ege-

lund, KOMBIT  

Den fælleskommunale rammearkitektur skaber først værdi, når den omsæt-

tes og anvendes i de konkrete it-projekter. For at give rådet en mulighed for 

løbende at følge rammearkitekturens operationaliserbarhed i praksis, er det 

planen, at kørende it-projekter ved alle afgørende it-arkitekturbeslutninger 

skal udarbejde en rapport til rådet. Rapporteringerne skal samtidigt medvir-

ke som grundlag for at vurdere behov for videreudvikling af rammearkitek-

turen. 

 

Drøftelse af behovet for rapportering og perspektiverne i dette med Peter 

Egelund, KOMBIT. 

 

 

9. Handlingsplanen for kommunernes digitale strategi 2011-2015 – 

Ralf Klitgaard, KL  

KL’s bestyrelse vedtog i november 2010 en fælleskommunal digitaliserings-

strategi 2010-2015. KL har sammen med kommunerne udarbejdet en hand-

lingsplan for, hvordan strategiens initiativer føres ud i livet. Resultatet er en 
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handlingsplan med 32 digitaliseringsprojekter, der sætter dagsordenen for 

den fælleskommunale digitalisering i kommunerne til og med 2015. 

Projekterne i handlingsplanen er fordelt på fire fagområder, beskæftigelse, 

børn og kultur, social og sundhed og teknik og miljø, samt to tværgående 

områder, digital borgerbetjening samt sammenhængende it og konkurrence. 

 

Etablering af Kommunernes It-Arkitekturråd er et led i realisering af hand-

lingsplanen under det tværgående område ‘sammenhængende it og konkur-

rence’. 

 

Drøftelse af handlingsplanen med Ralf Klitgaard, som I KL står i spidsen 

for handlingsplansprojekterne. 

 

Bilag: 

 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 – 2015, kort version (Bi-

lag 8) 

 Effektiv & Innovativ – Digitalisering af den kommunale sektor 2011 – 2015 

(Bilag 9) 

 

 

10. Politik for Sag & Dokument – Erik Helweg-Larsen, KL  

KL har udarbejdet et udkast til en politik for sags- og dokumentområdet. 

Politikken skal støtte kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om 

valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering. Målet er at få billigere 

og bedre integration mellem ESDH og fagsystemer og en sammenhængen-

de og enkel håndtering af sager og dokumenter.  

 

Formålet med dagsordenspunktet er at få rådets vurdering af den udstukne 

retning og en drøftelse af videre handling. Politikken er rådets første egent-

lige behandlingspunkt. Fremadrettet er det tanken, at et oplæg som dette 

ville være behandlet af en arkitekturarbejdsgruppe, inden det forelægges for 

rådet. Denne gang vil drøftelsen med de kommunale arkitekter i stedet ske 

efterfølgende. 

 

Som følge af muligheden for at indhente kommentarer fra leverandører på 

et møde den 2. november 2011, eftersendes selve politikken senest fredag 

den 4. november 2011. 

 

 

11. Eventuelt  


