
Sammenhængende, fremtidssikret og  

effektivt it – udviklet på et flerleverandørmarked 

Fokus fremadrettet 
Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen 
 

Arkitekturrådets reviderede kommunikationsstrategi 



 
 
 
 

Vi kender opgaven 



Kommunernes It-Arkitekturråd skal – i samarbejde med KL’s 
ledelse og kontaktudvalg – tage et hovedansvar for… 

 

 

at udarbejde og udbrede fremtidens fælleskommunale ”it-
byplan” – Den fælleskommunale rammearkitektur 

 

 

…og derved sikre kommunerne et slagkraftigt værktøj til at styre 
markedet og leverandørerne i retning af i retning af at levere 
sammenhængende, fremtidssikret og effektivt it! 



 
 
 
 

Hvorfor nu? 

 
Strategi for udvikling og udbredelse 
af rammearkitekturen 



Indtil nu 

Kommunale fagfolk og arkitekter 

Forretningsdrevne projekter 

Indtil nu 

Arkitektur udvikling – og udbredelse 

Hvorfor nu? 



 
Derfor… 

Konsolidere et fælles billede: 
 
Hvad er kernen i vores arbejde? 
 
Hvor er vi på vej hen? Hvordan  
kommer vi derhen? 



Resultater 

Vi har fundamentet! 

Vi er blevet klogere – og vi  
skal være skarpere! 

1. Rammearkitekturen skal 
uddybes og præciseres på en 
række afgørende punkter 

2. Tilgang til udvikling og 
udbredelse skal udvides 

3. Tæt kobling til 
kommunikationsstrategi 



 
 
 
 

Vi skal være skarpere på… 



Anvendelsen af den fælleskommunale 
rammearkitektur i kommunerne 

….

Arkitekturammen (basisstruktur)

TeknologiApplikationInformationForretningStrategi

Fysisk

Leverandør 

& tekniker 

Logisk

Arkitekt & 

projektleder

Konceptuelt

Ejer / leder

Strategier

A5.1  Vision, mål, strategier, KSFer

A5.2  Metrikker, KPIer

A5.3  SWOT, business drivers, 5 

forces

Forretningsstrukturer

B2.1  Lokationsmodel

B2.2  Organisationsmodel

B2.3  Aktørmodel

B3.1  Forretningsservices

B3.2  Forretningsservices-Lok. map

B3.3  Forretningsservices-Org. map

Applikationsarkitektur
C2.1  Applikationkatalog

C2.2  Applikation-Information map 

C2.3  Appl. infrastruktur mønstre

C2.4  Applikation-Proces map 

C2.5  Integrationskatalog

C2.6  Integration patterns/strategi

C2.7  Applikation-Integration views 

Teknologimodel

C4.1  Teknologi referencemodel

Objektmodeller

B1.1  Forretningsobjekter

B1.2  Forretningsobjekters 

relationer

B1.3  Forretningsspørgsmål

Processer

B4.1  Procesmodel

B4.2  Proces-evaluering

B4.3  Proces-forretningsobjekt map 

B4.4  Proces-lokationsmap

B4.5  Proces-organisationsmap 

Forretningslogik

B5.1  Use Cases

C3.1  Serviceoversigt

Teknologistruktur

C4.2  ABB (Arkitektur ByggeBlokke)

C4.3  System topologier

C4.4  Udvidede system topologier

Logiske datamodeller

C1.1  Informationsobjekter i LDM

C1.2  Data Distribution

C1.3  Database oversigt

Principper

A6.1  it-principper, rationale, 

implikationer

Workflows

B6.1  Workflows

B.62  Forretningsregler tilknytttet 

workflows

Applikationsdesign

C3.2  Komponentopdelt 

applikationslandskab

C3.3  (Web)service-

forretningsservice map

Teknologilandskab

C4.5  Teknologi inventory

Fysiske datamodeller

C1.4  Fysisk datamodel, incl. 

OIOXML

Forretningsregler

A5.4  Forretningsregler

Styrings-

rammer

Trends og projektgrundlag

X1.1  Forretningsmæssige trends

X2.1  Tekniske trends

A1.1  EA-relaterede udfordringer

A3.1  OIO EA metode (tilpasset)

A4.1  EA projekt charter

Gap analyse

D1.1  Restriktioner, konsekvenser 

og alternativer

D1.2  Risikoanalyse

D2.1  Muligheder, vigtighed og 

indsats

D3.1  Gap analyse

Forandring

E1.1  Migreringsstrategi

E2.1  Migreringsplan

E3.1  Konsekvensanalyse

Governance

A2.1  EA governance strategi

Y3.1  EA governance beskrivelse

Styring

Y1.1  Drift

Y2.1  Budget og ressourcer

Y4.1  Lovmæssige bindinger

Y5.1  Kontraktforhold

Strategi Forretning Information Applikation Teknologi

Styring

OIO metamodel (logisk strukturet)

Arkitektureolen (struktureret med niveau og kategorier)

Lister

Infrastrukturløsninger (fælles)

Løsningstyper

Teknologireoler
EA-reoler

Tjekliste Applikationsarkitektur (mønster)

BetalingPortaler Sikkerhed DatadistributionMeddelelse

Borger.dk
xxxx

Andre

Virk.dk
xxxx

Sundhed.dk
xxxx

Miljø.dk
xxxx

Bibliotek.dk
xxxx

Andre sektorportaler

NemID
xxxx

NemLogin
xxxx

Brugerstyring (FOBS)
xxxx

Mobil login
xxxx

Fuldmagter
xxxx

Digital post
xxxx

NemSMS
xxxx

Fjernprint
xxxx

NemKonto
xxxx

E-Faktura
xxxx

Én konto for mellemvær-

ende med det offentlige
NemHandel
xxxx

Datafordeler
xxxx

Grunddata
xxxx

Datakatalog
xxxx

VisKort
xxxx

OPIS
xxxx

CIDR
xxxx

Informations og 

data mangement

Økonomi, styring & 

planlægning

Forretnings & 

processtøtte

Web & 

kommunikation

Kontor & 

visualisering 

Kontor-appplikationer

Løsninger med fokus på generelle 

applikationer til løsning af 

kontoropgaver, fx tekstbehandling, 

regneark, præsentation.

Hjemmesider & portaler

Løsninger til at redigere, organisere 

og vise indhold på nettet.

Økonomisystem & EPR

Løsninger der understøtter af 

vedrørende økonomi, herunder 

regnskab, budget, betalinger.

Fagsystemer

Løsninger udviklet til at løse 

forretningspecifikke opgaver. Man 

kan fx definere anvendelsesområde 

ved at referere til de relevante 

FORM opgaver, der understøttes.

Selvbetjeningsløsninger

Løsninger med fokus på brugernes 

løsning af veldefinerede og 

strukturerede opgaver (interaktivt).

Løn, personale og HR-

processer
Løsninger med fokus på alt der har 

med personalet at gøre. Kan fx 

omfatte timeregistrering, 

lønbehandling, aftaler, 

personalesager mv.

GIS

Geografisk informationssystem. 

Løsning med fokus på 

stedbestemte og rumlige data samt 

evt. visualisering.

E-læring

Løsninger med fokus på at 

understøtte indlæringsprocesser, 

herunder fx planlægning, 

undervisning, øvelser, dialog, 

organisering af materialer.

Specialsystem

Løsninger med fokus på fagspecifik 

opgaver som fx kriminalteknisk 

analyse.

Søgning og opmærkning

Løsninger med fokus på 

opmærkning (indeksering / 

metadatadata) og fremsøgning 

(søgemaskiner)

BI, forretningsanalyse & 

ledelsesinformation
Løsninger der understøtter analyse 

af forskellige generelle typer af 

forretningsopgaver, fra statistisk 

analyse over simuleringer til 

ledelsesinformation. Omfatter BI, 

MDM, visualisering mv..

Skanning, kopiering, print

Løsninger med fokus på at 

indskanne, kopiere og printe 

dokumenter og lignende materialer.

Design, visualisering, 

grafik

Løsninger med fokus på at skabe 

visuelle produkter, herunder visning 

af data. Omfatter billed- og 

videobehandling og CAD.

Kommunikation

Løsninger der understøtter 

kommunikation, fx mail, chat, 

videokommunikation, sms.

Processtyring

Løsninger med henblik på at styre 

processer, der er vigtige for 

forretningen. Herunder CRM, 

projektstyring, planlægning og 

styring af produktion, lagerstyring, 

event planlægning.

Arkiv / database

Løsninger med fokus på lagring og 

regristrering af information (data og 

dokumenter)

Infrastruktur

Bruger / rettighedsstyring

Løsninger med fokus på styring af 

brugere og deres rettigheder, samt 

sikring af privatlivet.

Sikkerhed

Løsninger med fokus på sikker og 

stabil drift af it-løsninger. Fx 

overvågning, logning, firewall, 

virusfilter.

It-management

Løsninger til styring og monitorering 

af it-porteføljen, fx CMDB, 

monitorering.

ESDH og journalsystemer

Løsning med fokus på lagring, 

fremsøgning samt workflow i 

forbindelse med sager og 

dokumenter.

 

Lagdelt it-arkitekturperspektiv

Forretningsopgaver
Overblik Serviceområde

Serviceområde

Serviceområder er områder der 

afspejler en overordnet gruppering 

af det offentliges 

forvaltningsopgaver i forhold til 

borgere og virksomheder, for 

eksempel ‘Uddannelse og 

undervisning’.

Hovedområde

Hovedområder er delområder af 

serviceområderne, som afspejler 

økonomisk sammenhæng i forhold 

til bevillinger, for eksempel 

‘Grundskolen’.

Opgaveområde

Opgaveområder er delområder af 

hovedområderne, som afspejler den 

sammenhæng i offentlige opgave, 

som er udtrykt i lovgivningen, for 

eksempel ‘Undervisning i 

folkeskoler og frie grundskoler’.

Forvaltningsopgave

Forvaltningsopgaver er den 

offentlige sektors konkrete 

opgaveløsning i forhold til borgere 

og virksomheder samt den 

offentlige sektors interne opgaver. 

For eksempel ‘Folkeskolens struktur 

og indhold”.

Serviceområder

 Internationale aftaler

 Udenrigstjeneste

 Samfundsstruktur

 Samfundsøkonomi og 

statistik

 Borgerskab

 Uddannelse og undervisning

 Forskning

 Arbejdsmarked

 Kultur

 Fritid og idræt

 Kirke

 Sundhed

 Dagtilbud

 Social og omsorg

 Skatter og afgifter

 Erhverv

 Miljøbeskyttelse

 Natur og naturbeskyttelse

 Politi

 Retspleje og domstole

 Straffuldbyrdelse

 Forsvar

 Beredskab

 Fysisk planlægning og 

geodata

 Ejendomme og byggeri

 Forsyning

 Trafikinfrastruktur

 Trafik og transport

 Myndighedens personale

 Myndighedens bygninger og 

arealer

 Myndighedens driftsmateriel, 

varer og tjenesteydelser

 Myndighedens 

kommunikation og 

dokumentation

 Myndighedens økonomi

 Myndighedens it

Hovedområde
Arbejdsmarked

 Arbejdsmarkedsforhold

 Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Ansættelses- og lønvilkår

 Arbejdsmarkedsindsats for 

ledige

 Beskæftigelsesfremme

 Arbejdsmarkedsrelaterede 

ydelser

 Arbejdsmiljø

 Arbejdsmiljøkontrol

 Arbejdsmiljøforhold ifm. 

arbejdets Arbejdsmiljøforhold 

på arbejdsstedet

 Arbejdsskader

Opgaveområde

Arbejdsmarkedsforhold

 Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Ansættelses- og lønvilkår

 Arbejdsmarkedsindsats for 

ledige

 Beskæftigelsesfremme

 Arbejdsmarkedsrelaterede 

ydelser 

Forvaltningsopgave

Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Overenskomster

 Fagforeningsforhold 

Topografier

Simpelliste / søgeresultat

Videoforklaring

Enterprise arkitektur

Kommune 1

Arkitekturammen (basisstruktur)

TeknologiApplikationInformationForretningStrategi

Fysisk

Leverandør 

& tekniker 

Logisk

Arkitekt & 

projektleder

Konceptuelt

Ejer / leder

Strategier

A5.1  Vision, mål, strategier, KSFer

A5.2  Metrikker, KPIer

A5.3  SWOT, business drivers, 5 

forces

Forretningsstrukturer

B2.1  Lokationsmodel

B2.2  Organisationsmodel

B2.3  Aktørmodel

B3.1  Forretningsservices

B3.2  Forretningsservices-Lok. map

B3.3  Forretningsservices-Org. map

Applikationsarkitektur
C2.1  Applikationkatalog

C2.2  Applikation-Information map 

C2.3  Appl. infrastruktur mønstre

C2.4  Applikation-Proces map 

C2.5  Integrationskatalog

C2.6  Integration patterns/strategi

C2.7  Applikation-Integration views 

Teknologimodel

C4.1  Teknologi referencemodel

Objektmodeller

B1.1  Forretningsobjekter

B1.2  Forretningsobjekters 

relationer

B1.3  Forretningsspørgsmål

Processer

B4.1  Procesmodel

B4.2  Proces-evaluering

B4.3  Proces-forretningsobjekt map 

B4.4  Proces-lokationsmap

B4.5  Proces-organisationsmap 

Forretningslogik

B5.1  Use Cases

C3.1  Serviceoversigt

Teknologistruktur

C4.2  ABB (Arkitektur ByggeBlokke)

C4.3  System topologier

C4.4  Udvidede system topologier

Logiske datamodeller

C1.1  Informationsobjekter i LDM

C1.2  Data Distribution

C1.3  Database oversigt

Principper

A6.1  it-principper, rationale, 

implikationer

Workflows

B6.1  Workflows

B.62  Forretningsregler tilknytttet 

workflows

Applikationsdesign

C3.2  Komponentopdelt 

applikationslandskab

C3.3  (Web)service-

forretningsservice map

Teknologilandskab

C4.5  Teknologi inventory

Fysiske datamodeller

C1.4  Fysisk datamodel, incl. 

OIOXML

Forretningsregler

A5.4  Forretningsregler

Styrings-

rammer

Trends og projektgrundlag

X1.1  Forretningsmæssige trends

X2.1  Tekniske trends

A1.1  EA-relaterede udfordringer

A3.1  OIO EA metode (tilpasset)

A4.1  EA projekt charter

Gap analyse

D1.1  Restriktioner, konsekvenser 

og alternativer

D1.2  Risikoanalyse

D2.1  Muligheder, vigtighed og 

indsats

D3.1  Gap analyse

Forandring

E1.1  Migreringsstrategi

E2.1  Migreringsplan

E3.1  Konsekvensanalyse

Governance

A2.1  EA governance strategi

Y3.1  EA governance beskrivelse

Styring

Y1.1  Drift

Y2.1  Budget og ressourcer

Y4.1  Lovmæssige bindinger

Y5.1  Kontraktforhold

Strategi Forretning Information Applikation Teknologi

Styring

OIO metamodel (logisk strukturet)

Arkitektureolen (struktureret med niveau og kategorier)

Lister

Infrastrukturløsninger (fælles)

Løsningstyper

Teknologireoler
EA-reoler

Tjekliste Applikationsarkitektur (mønster)

BetalingPortaler Sikkerhed DatadistributionMeddelelse

Borger.dk
xxxx

Andre

Virk.dk
xxxx

Sundhed.dk
xxxx

Miljø.dk
xxxx

Bibliotek.dk
xxxx

Andre sektorportaler

NemID
xxxx

NemLogin
xxxx

Brugerstyring (FOBS)
xxxx

Mobil login
xxxx

Fuldmagter
xxxx

Digital post
xxxx

NemSMS
xxxx

Fjernprint
xxxx

NemKonto
xxxx

E-Faktura
xxxx

Én konto for mellemvær-

ende med det offentlige
NemHandel
xxxx

Datafordeler
xxxx

Grunddata
xxxx

Datakatalog
xxxx

VisKort
xxxx

OPIS
xxxx

CIDR
xxxx

Informations og 

data mangement

Økonomi, styring & 

planlægning

Forretnings & 

processtøtte

Web & 

kommunikation

Kontor & 

visualisering 

Kontor-appplikationer

Løsninger med fokus på generelle 

applikationer til løsning af 

kontoropgaver, fx tekstbehandling, 

regneark, præsentation.

Hjemmesider & portaler

Løsninger til at redigere, organisere 

og vise indhold på nettet.

Økonomisystem & EPR

Løsninger der understøtter af 

vedrørende økonomi, herunder 

regnskab, budget, betalinger.

Fagsystemer

Løsninger udviklet til at løse 

forretningspecifikke opgaver. Man 

kan fx definere anvendelsesområde 

ved at referere til de relevante 

FORM opgaver, der understøttes.

Selvbetjeningsløsninger

Løsninger med fokus på brugernes 

løsning af veldefinerede og 

strukturerede opgaver (interaktivt).

Løn, personale og HR-

processer
Løsninger med fokus på alt der har 

med personalet at gøre. Kan fx 

omfatte timeregistrering, 

lønbehandling, aftaler, 

personalesager mv.

GIS

Geografisk informationssystem. 

Løsning med fokus på 

stedbestemte og rumlige data samt 

evt. visualisering.

E-læring

Løsninger med fokus på at 

understøtte indlæringsprocesser, 

herunder fx planlægning, 

undervisning, øvelser, dialog, 

organisering af materialer.

Specialsystem

Løsninger med fokus på fagspecifik 

opgaver som fx kriminalteknisk 

analyse.

Søgning og opmærkning

Løsninger med fokus på 

opmærkning (indeksering / 

metadatadata) og fremsøgning 

(søgemaskiner)

BI, forretningsanalyse & 

ledelsesinformation
Løsninger der understøtter analyse 

af forskellige generelle typer af 

forretningsopgaver, fra statistisk 

analyse over simuleringer til 

ledelsesinformation. Omfatter BI, 

MDM, visualisering mv..

Skanning, kopiering, print

Løsninger med fokus på at 

indskanne, kopiere og printe 

dokumenter og lignende materialer.

Design, visualisering, 

grafik

Løsninger med fokus på at skabe 

visuelle produkter, herunder visning 

af data. Omfatter billed- og 

videobehandling og CAD.

Kommunikation

Løsninger der understøtter 

kommunikation, fx mail, chat, 

videokommunikation, sms.

Processtyring

Løsninger med henblik på at styre 

processer, der er vigtige for 

forretningen. Herunder CRM, 

projektstyring, planlægning og 

styring af produktion, lagerstyring, 

event planlægning.

Arkiv / database

Løsninger med fokus på lagring og 

regristrering af information (data og 

dokumenter)

Infrastruktur

Bruger / rettighedsstyring

Løsninger med fokus på styring af 

brugere og deres rettigheder, samt 

sikring af privatlivet.

Sikkerhed

Løsninger med fokus på sikker og 

stabil drift af it-løsninger. Fx 

overvågning, logning, firewall, 

virusfilter.

It-management

Løsninger til styring og monitorering 

af it-porteføljen, fx CMDB, 

monitorering.

ESDH og journalsystemer

Løsning med fokus på lagring, 

fremsøgning samt workflow i 

forbindelse med sager og 

dokumenter.

 

Lagdelt it-arkitekturperspektiv

Forretningsopgaver
Overblik Serviceområde

Serviceområde

Serviceområder er områder der 

afspejler en overordnet gruppering 

af det offentliges 

forvaltningsopgaver i forhold til 

borgere og virksomheder, for 

eksempel ‘Uddannelse og 

undervisning’.

Hovedområde

Hovedområder er delområder af 

serviceområderne, som afspejler 

økonomisk sammenhæng i forhold 

til bevillinger, for eksempel 

‘Grundskolen’.

Opgaveområde

Opgaveområder er delområder af 

hovedområderne, som afspejler den 

sammenhæng i offentlige opgave, 

som er udtrykt i lovgivningen, for 

eksempel ‘Undervisning i 

folkeskoler og frie grundskoler’.

Forvaltningsopgave

Forvaltningsopgaver er den 

offentlige sektors konkrete 

opgaveløsning i forhold til borgere 

og virksomheder samt den 

offentlige sektors interne opgaver. 

For eksempel ‘Folkeskolens struktur 

og indhold”.

Serviceområder

 Internationale aftaler

 Udenrigstjeneste

 Samfundsstruktur

 Samfundsøkonomi og 

statistik

 Borgerskab

 Uddannelse og undervisning

 Forskning

 Arbejdsmarked

 Kultur

 Fritid og idræt

 Kirke

 Sundhed

 Dagtilbud

 Social og omsorg

 Skatter og afgifter

 Erhverv

 Miljøbeskyttelse

 Natur og naturbeskyttelse

 Politi

 Retspleje og domstole

 Straffuldbyrdelse

 Forsvar

 Beredskab

 Fysisk planlægning og 

geodata

 Ejendomme og byggeri

 Forsyning

 Trafikinfrastruktur

 Trafik og transport

 Myndighedens personale

 Myndighedens bygninger og 

arealer

 Myndighedens driftsmateriel, 

varer og tjenesteydelser

 Myndighedens 

kommunikation og 

dokumentation

 Myndighedens økonomi

 Myndighedens it

Hovedområde
Arbejdsmarked

 Arbejdsmarkedsforhold

 Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Ansættelses- og lønvilkår

 Arbejdsmarkedsindsats for 

ledige

 Beskæftigelsesfremme

 Arbejdsmarkedsrelaterede 

ydelser

 Arbejdsmiljø

 Arbejdsmiljøkontrol

 Arbejdsmiljøforhold ifm. 

arbejdets Arbejdsmiljøforhold 

på arbejdsstedet

 Arbejdsskader

Opgaveområde

Arbejdsmarkedsforhold

 Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Ansættelses- og lønvilkår

 Arbejdsmarkedsindsats for 

ledige

 Beskæftigelsesfremme

 Arbejdsmarkedsrelaterede 

ydelser 

Forvaltningsopgave

Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Overenskomster

 Fagforeningsforhold 

Topografier

Simpelliste / søgeresultat

Videoforklaring

Enterprise arkitektur

Kommune 2

Arkitekturammen (basisstruktur)

TeknologiApplikationInformationForretningStrategi

Fysisk

Leverandør 

& tekniker 

Logisk

Arkitekt & 

projektleder

Konceptuelt

Ejer / leder

Strategier

A5.1  Vision, mål, strategier, KSFer

A5.2  Metrikker, KPIer

A5.3  SWOT, business drivers, 5 

forces

Forretningsstrukturer

B2.1  Lokationsmodel

B2.2  Organisationsmodel

B2.3  Aktørmodel

B3.1  Forretningsservices

B3.2  Forretningsservices-Lok. map

B3.3  Forretningsservices-Org. map

Applikationsarkitektur
C2.1  Applikationkatalog

C2.2  Applikation-Information map 

C2.3  Appl. infrastruktur mønstre

C2.4  Applikation-Proces map 

C2.5  Integrationskatalog

C2.6  Integration patterns/strategi

C2.7  Applikation-Integration views 

Teknologimodel

C4.1  Teknologi referencemodel

Objektmodeller

B1.1  Forretningsobjekter

B1.2  Forretningsobjekters 

relationer

B1.3  Forretningsspørgsmål

Processer

B4.1  Procesmodel

B4.2  Proces-evaluering

B4.3  Proces-forretningsobjekt map 

B4.4  Proces-lokationsmap

B4.5  Proces-organisationsmap 

Forretningslogik

B5.1  Use Cases

C3.1  Serviceoversigt

Teknologistruktur

C4.2  ABB (Arkitektur ByggeBlokke)

C4.3  System topologier

C4.4  Udvidede system topologier

Logiske datamodeller

C1.1  Informationsobjekter i LDM

C1.2  Data Distribution

C1.3  Database oversigt

Principper

A6.1  it-principper, rationale, 

implikationer

Workflows

B6.1  Workflows

B.62  Forretningsregler tilknytttet 

workflows

Applikationsdesign

C3.2  Komponentopdelt 

applikationslandskab

C3.3  (Web)service-

forretningsservice map

Teknologilandskab

C4.5  Teknologi inventory

Fysiske datamodeller

C1.4  Fysisk datamodel, incl. 

OIOXML

Forretningsregler

A5.4  Forretningsregler

Styrings-

rammer

Trends og projektgrundlag

X1.1  Forretningsmæssige trends

X2.1  Tekniske trends

A1.1  EA-relaterede udfordringer

A3.1  OIO EA metode (tilpasset)

A4.1  EA projekt charter

Gap analyse

D1.1  Restriktioner, konsekvenser 

og alternativer

D1.2  Risikoanalyse

D2.1  Muligheder, vigtighed og 

indsats

D3.1  Gap analyse

Forandring

E1.1  Migreringsstrategi

E2.1  Migreringsplan

E3.1  Konsekvensanalyse

Governance

A2.1  EA governance strategi

Y3.1  EA governance beskrivelse

Styring

Y1.1  Drift

Y2.1  Budget og ressourcer

Y4.1  Lovmæssige bindinger

Y5.1  Kontraktforhold

Strategi Forretning Information Applikation Teknologi

Styring

OIO metamodel (logisk strukturet)

Arkitektureolen (struktureret med niveau og kategorier)

Lister

Infrastrukturløsninger (fælles)

Løsningstyper

Teknologireoler
EA-reoler

Tjekliste Applikationsarkitektur (mønster)

BetalingPortaler Sikkerhed DatadistributionMeddelelse

Borger.dk
xxxx

Andre

Virk.dk
xxxx

Sundhed.dk
xxxx

Miljø.dk
xxxx

Bibliotek.dk
xxxx

Andre sektorportaler

NemID
xxxx

NemLogin
xxxx

Brugerstyring (FOBS)
xxxx

Mobil login
xxxx

Fuldmagter
xxxx

Digital post
xxxx

NemSMS
xxxx

Fjernprint
xxxx

NemKonto
xxxx

E-Faktura
xxxx

Én konto for mellemvær-

ende med det offentlige
NemHandel
xxxx

Datafordeler
xxxx

Grunddata
xxxx

Datakatalog
xxxx

VisKort
xxxx

OPIS
xxxx

CIDR
xxxx

Informations og 

data mangement

Økonomi, styring & 

planlægning

Forretnings & 

processtøtte

Web & 

kommunikation

Kontor & 

visualisering 

Kontor-appplikationer

Løsninger med fokus på generelle 

applikationer til løsning af 

kontoropgaver, fx tekstbehandling, 

regneark, præsentation.

Hjemmesider & portaler

Løsninger til at redigere, organisere 

og vise indhold på nettet.

Økonomisystem & EPR

Løsninger der understøtter af 

vedrørende økonomi, herunder 

regnskab, budget, betalinger.

Fagsystemer

Løsninger udviklet til at løse 

forretningspecifikke opgaver. Man 

kan fx definere anvendelsesområde 

ved at referere til de relevante 

FORM opgaver, der understøttes.

Selvbetjeningsløsninger

Løsninger med fokus på brugernes 

løsning af veldefinerede og 

strukturerede opgaver (interaktivt).

Løn, personale og HR-

processer
Løsninger med fokus på alt der har 

med personalet at gøre. Kan fx 

omfatte timeregistrering, 

lønbehandling, aftaler, 

personalesager mv.

GIS

Geografisk informationssystem. 

Løsning med fokus på 

stedbestemte og rumlige data samt 

evt. visualisering.

E-læring

Løsninger med fokus på at 

understøtte indlæringsprocesser, 

herunder fx planlægning, 

undervisning, øvelser, dialog, 

organisering af materialer.

Specialsystem

Løsninger med fokus på fagspecifik 

opgaver som fx kriminalteknisk 

analyse.

Søgning og opmærkning

Løsninger med fokus på 

opmærkning (indeksering / 

metadatadata) og fremsøgning 

(søgemaskiner)

BI, forretningsanalyse & 

ledelsesinformation
Løsninger der understøtter analyse 

af forskellige generelle typer af 

forretningsopgaver, fra statistisk 

analyse over simuleringer til 

ledelsesinformation. Omfatter BI, 

MDM, visualisering mv..

Skanning, kopiering, print

Løsninger med fokus på at 

indskanne, kopiere og printe 

dokumenter og lignende materialer.

Design, visualisering, 

grafik

Løsninger med fokus på at skabe 

visuelle produkter, herunder visning 

af data. Omfatter billed- og 

videobehandling og CAD.

Kommunikation

Løsninger der understøtter 

kommunikation, fx mail, chat, 

videokommunikation, sms.

Processtyring

Løsninger med henblik på at styre 

processer, der er vigtige for 

forretningen. Herunder CRM, 

projektstyring, planlægning og 

styring af produktion, lagerstyring, 

event planlægning.

Arkiv / database

Løsninger med fokus på lagring og 

regristrering af information (data og 

dokumenter)

Infrastruktur

Bruger / rettighedsstyring

Løsninger med fokus på styring af 

brugere og deres rettigheder, samt 

sikring af privatlivet.

Sikkerhed

Løsninger med fokus på sikker og 

stabil drift af it-løsninger. Fx 

overvågning, logning, firewall, 

virusfilter.

It-management

Løsninger til styring og monitorering 

af it-porteføljen, fx CMDB, 

monitorering.

ESDH og journalsystemer

Løsning med fokus på lagring, 

fremsøgning samt workflow i 

forbindelse med sager og 

dokumenter.

 

Lagdelt it-arkitekturperspektiv

Forretningsopgaver
Overblik Serviceområde

Serviceområde

Serviceområder er områder der 

afspejler en overordnet gruppering 

af det offentliges 

forvaltningsopgaver i forhold til 

borgere og virksomheder, for 

eksempel ‘Uddannelse og 

undervisning’.

Hovedområde

Hovedområder er delområder af 

serviceområderne, som afspejler 

økonomisk sammenhæng i forhold 

til bevillinger, for eksempel 

‘Grundskolen’.

Opgaveområde

Opgaveområder er delområder af 

hovedområderne, som afspejler den 

sammenhæng i offentlige opgave, 

som er udtrykt i lovgivningen, for 

eksempel ‘Undervisning i 

folkeskoler og frie grundskoler’.

Forvaltningsopgave

Forvaltningsopgaver er den 

offentlige sektors konkrete 

opgaveløsning i forhold til borgere 

og virksomheder samt den 

offentlige sektors interne opgaver. 

For eksempel ‘Folkeskolens struktur 

og indhold”.

Serviceområder

 Internationale aftaler

 Udenrigstjeneste

 Samfundsstruktur

 Samfundsøkonomi og 

statistik

 Borgerskab

 Uddannelse og undervisning

 Forskning

 Arbejdsmarked

 Kultur

 Fritid og idræt

 Kirke

 Sundhed

 Dagtilbud

 Social og omsorg

 Skatter og afgifter

 Erhverv

 Miljøbeskyttelse

 Natur og naturbeskyttelse

 Politi

 Retspleje og domstole

 Straffuldbyrdelse

 Forsvar

 Beredskab

 Fysisk planlægning og 

geodata

 Ejendomme og byggeri

 Forsyning

 Trafikinfrastruktur

 Trafik og transport

 Myndighedens personale

 Myndighedens bygninger og 

arealer

 Myndighedens driftsmateriel, 

varer og tjenesteydelser

 Myndighedens 

kommunikation og 

dokumentation

 Myndighedens økonomi

 Myndighedens it

Hovedområde
Arbejdsmarked

 Arbejdsmarkedsforhold

 Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Ansættelses- og lønvilkår

 Arbejdsmarkedsindsats for 

ledige

 Beskæftigelsesfremme

 Arbejdsmarkedsrelaterede 

ydelser

 Arbejdsmiljø

 Arbejdsmiljøkontrol

 Arbejdsmiljøforhold ifm. 

arbejdets Arbejdsmiljøforhold 

på arbejdsstedet

 Arbejdsskader

Opgaveområde

Arbejdsmarkedsforhold

 Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Ansættelses- og lønvilkår

 Arbejdsmarkedsindsats for 

ledige

 Beskæftigelsesfremme

 Arbejdsmarkedsrelaterede 

ydelser 

Forvaltningsopgave

Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Overenskomster

 Fagforeningsforhold 

Topografier

Simpelliste / søgeresultat

Videoforklaring

Enterprise arkitektur

Kommune 98

Arkitekturammen (basisstruktur)

TeknologiApplikationInformationForretningStrategi

Fysisk

Leverandør 

& tekniker 

Logisk

Arkitekt & 

projektleder

Konceptuelt

Ejer / leder

Strategier

A5.1  Vision, mål, strategier, KSFer

A5.2  Metrikker, KPIer

A5.3  SWOT, business drivers, 5 

forces

Forretningsstrukturer

B2.1  Lokationsmodel

B2.2  Organisationsmodel

B2.3  Aktørmodel

B3.1  Forretningsservices

B3.2  Forretningsservices-Lok. map

B3.3  Forretningsservices-Org. map

Applikationsarkitektur
C2.1  Applikationkatalog

C2.2  Applikation-Information map 

C2.3  Appl. infrastruktur mønstre

C2.4  Applikation-Proces map 

C2.5  Integrationskatalog

C2.6  Integration patterns/strategi

C2.7  Applikation-Integration views 

Teknologimodel

C4.1  Teknologi referencemodel

Objektmodeller

B1.1  Forretningsobjekter

B1.2  Forretningsobjekters 

relationer

B1.3  Forretningsspørgsmål

Processer

B4.1  Procesmodel

B4.2  Proces-evaluering

B4.3  Proces-forretningsobjekt map 

B4.4  Proces-lokationsmap

B4.5  Proces-organisationsmap 

Forretningslogik

B5.1  Use Cases

C3.1  Serviceoversigt

Teknologistruktur

C4.2  ABB (Arkitektur ByggeBlokke)

C4.3  System topologier

C4.4  Udvidede system topologier

Logiske datamodeller

C1.1  Informationsobjekter i LDM

C1.2  Data Distribution

C1.3  Database oversigt

Principper

A6.1  it-principper, rationale, 

implikationer

Workflows

B6.1  Workflows

B.62  Forretningsregler tilknytttet 

workflows

Applikationsdesign

C3.2  Komponentopdelt 

applikationslandskab

C3.3  (Web)service-

forretningsservice map

Teknologilandskab

C4.5  Teknologi inventory

Fysiske datamodeller

C1.4  Fysisk datamodel, incl. 

OIOXML

Forretningsregler

A5.4  Forretningsregler

Styrings-

rammer

Trends og projektgrundlag

X1.1  Forretningsmæssige trends

X2.1  Tekniske trends

A1.1  EA-relaterede udfordringer

A3.1  OIO EA metode (tilpasset)

A4.1  EA projekt charter

Gap analyse

D1.1  Restriktioner, konsekvenser 

og alternativer

D1.2  Risikoanalyse

D2.1  Muligheder, vigtighed og 

indsats

D3.1  Gap analyse

Forandring

E1.1  Migreringsstrategi

E2.1  Migreringsplan

E3.1  Konsekvensanalyse

Governance

A2.1  EA governance strategi

Y3.1  EA governance beskrivelse

Styring

Y1.1  Drift

Y2.1  Budget og ressourcer

Y4.1  Lovmæssige bindinger

Y5.1  Kontraktforhold

Strategi Forretning Information Applikation Teknologi

Styring

OIO metamodel (logisk strukturet)

Arkitektureolen (struktureret med niveau og kategorier)

Lister

Infrastrukturløsninger (fælles)

Løsningstyper

Teknologireoler
EA-reoler

Tjekliste Applikationsarkitektur (mønster)

BetalingPortaler Sikkerhed DatadistributionMeddelelse

Borger.dk
xxxx

Andre

Virk.dk
xxxx

Sundhed.dk
xxxx

Miljø.dk
xxxx

Bibliotek.dk
xxxx

Andre sektorportaler

NemID
xxxx

NemLogin
xxxx

Brugerstyring (FOBS)
xxxx

Mobil login
xxxx

Fuldmagter
xxxx

Digital post
xxxx

NemSMS
xxxx

Fjernprint
xxxx

NemKonto
xxxx

E-Faktura
xxxx

Én konto for mellemvær-

ende med det offentlige
NemHandel
xxxx

Datafordeler
xxxx

Grunddata
xxxx

Datakatalog
xxxx

VisKort
xxxx

OPIS
xxxx

CIDR
xxxx

Informations og 

data mangement

Økonomi, styring & 

planlægning

Forretnings & 

processtøtte

Web & 

kommunikation

Kontor & 

visualisering 

Kontor-appplikationer

Løsninger med fokus på generelle 

applikationer til løsning af 

kontoropgaver, fx tekstbehandling, 

regneark, præsentation.

Hjemmesider & portaler

Løsninger til at redigere, organisere 

og vise indhold på nettet.

Økonomisystem & EPR

Løsninger der understøtter af 

vedrørende økonomi, herunder 

regnskab, budget, betalinger.

Fagsystemer

Løsninger udviklet til at løse 

forretningspecifikke opgaver. Man 

kan fx definere anvendelsesområde 

ved at referere til de relevante 

FORM opgaver, der understøttes.

Selvbetjeningsløsninger

Løsninger med fokus på brugernes 

løsning af veldefinerede og 

strukturerede opgaver (interaktivt).

Løn, personale og HR-

processer
Løsninger med fokus på alt der har 

med personalet at gøre. Kan fx 

omfatte timeregistrering, 

lønbehandling, aftaler, 

personalesager mv.

GIS

Geografisk informationssystem. 

Løsning med fokus på 

stedbestemte og rumlige data samt 

evt. visualisering.

E-læring

Løsninger med fokus på at 

understøtte indlæringsprocesser, 

herunder fx planlægning, 

undervisning, øvelser, dialog, 

organisering af materialer.

Specialsystem

Løsninger med fokus på fagspecifik 

opgaver som fx kriminalteknisk 

analyse.

Søgning og opmærkning

Løsninger med fokus på 

opmærkning (indeksering / 

metadatadata) og fremsøgning 

(søgemaskiner)

BI, forretningsanalyse & 

ledelsesinformation
Løsninger der understøtter analyse 

af forskellige generelle typer af 

forretningsopgaver, fra statistisk 

analyse over simuleringer til 

ledelsesinformation. Omfatter BI, 

MDM, visualisering mv..

Skanning, kopiering, print

Løsninger med fokus på at 

indskanne, kopiere og printe 

dokumenter og lignende materialer.

Design, visualisering, 

grafik

Løsninger med fokus på at skabe 

visuelle produkter, herunder visning 

af data. Omfatter billed- og 

videobehandling og CAD.

Kommunikation

Løsninger der understøtter 

kommunikation, fx mail, chat, 

videokommunikation, sms.

Processtyring

Løsninger med henblik på at styre 

processer, der er vigtige for 

forretningen. Herunder CRM, 

projektstyring, planlægning og 

styring af produktion, lagerstyring, 

event planlægning.

Arkiv / database

Løsninger med fokus på lagring og 

regristrering af information (data og 

dokumenter)

Infrastruktur

Bruger / rettighedsstyring

Løsninger med fokus på styring af 

brugere og deres rettigheder, samt 

sikring af privatlivet.

Sikkerhed

Løsninger med fokus på sikker og 

stabil drift af it-løsninger. Fx 

overvågning, logning, firewall, 

virusfilter.

It-management

Løsninger til styring og monitorering 

af it-porteføljen, fx CMDB, 

monitorering.

ESDH og journalsystemer

Løsning med fokus på lagring, 

fremsøgning samt workflow i 

forbindelse med sager og 

dokumenter.

 

Lagdelt it-arkitekturperspektiv

Forretningsopgaver
Overblik Serviceområde

Serviceområde

Serviceområder er områder der 

afspejler en overordnet gruppering 

af det offentliges 

forvaltningsopgaver i forhold til 

borgere og virksomheder, for 

eksempel ‘Uddannelse og 

undervisning’.

Hovedområde

Hovedområder er delområder af 

serviceområderne, som afspejler 

økonomisk sammenhæng i forhold 

til bevillinger, for eksempel 

‘Grundskolen’.

Opgaveområde

Opgaveområder er delområder af 

hovedområderne, som afspejler den 

sammenhæng i offentlige opgave, 

som er udtrykt i lovgivningen, for 

eksempel ‘Undervisning i 

folkeskoler og frie grundskoler’.

Forvaltningsopgave

Forvaltningsopgaver er den 

offentlige sektors konkrete 

opgaveløsning i forhold til borgere 

og virksomheder samt den 

offentlige sektors interne opgaver. 

For eksempel ‘Folkeskolens struktur 

og indhold”.

Serviceområder

 Internationale aftaler

 Udenrigstjeneste

 Samfundsstruktur

 Samfundsøkonomi og 

statistik

 Borgerskab

 Uddannelse og undervisning

 Forskning

 Arbejdsmarked

 Kultur

 Fritid og idræt

 Kirke

 Sundhed

 Dagtilbud

 Social og omsorg

 Skatter og afgifter

 Erhverv

 Miljøbeskyttelse

 Natur og naturbeskyttelse

 Politi

 Retspleje og domstole

 Straffuldbyrdelse

 Forsvar

 Beredskab

 Fysisk planlægning og 

geodata

 Ejendomme og byggeri

 Forsyning

 Trafikinfrastruktur

 Trafik og transport

 Myndighedens personale

 Myndighedens bygninger og 

arealer

 Myndighedens driftsmateriel, 

varer og tjenesteydelser

 Myndighedens 

kommunikation og 

dokumentation

 Myndighedens økonomi

 Myndighedens it

Hovedområde
Arbejdsmarked

 Arbejdsmarkedsforhold

 Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Ansættelses- og lønvilkår

 Arbejdsmarkedsindsats for 

ledige

 Beskæftigelsesfremme

 Arbejdsmarkedsrelaterede 

ydelser

 Arbejdsmiljø

 Arbejdsmiljøkontrol

 Arbejdsmiljøforhold ifm. 

arbejdets Arbejdsmiljøforhold 

på arbejdsstedet

 Arbejdsskader

Opgaveområde

Arbejdsmarkedsforhold

 Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Ansættelses- og lønvilkår

 Arbejdsmarkedsindsats for 

ledige

 Beskæftigelsesfremme

 Arbejdsmarkedsrelaterede 

ydelser 

Forvaltningsopgave

Overenskomster og 

fagforeningsforhold

 Overenskomster

 Fagforeningsforhold 

Topografier

Simpelliste / søgeresultat

Videoforklaring

Den fælleskommunale

rammearkitektur

 Cases: Kommunerne udvikler sjældent  - de 
køber ind – eller skal tilpasse eksisterende 
systemer – hvordan bruger en it-
chef/projektleder/arkitekt så 
rammearkitekturen? 
 

 Case: en kommunes digitale landskab set i 
forhold til rammearkitekturen 
 

 Arkitekturprodukter 



Afgræsning af rammearkitekturen og de 
tværgående sammenhænge 

Minimumskrav til v. 1.0 i 
Rammearkitekturen – set i forhold til 
formålet 
 
Hvorfor niveauinddeler vi 
arkitekturen – og hvad betyder det i 
praksis? 

Mere klar kommunikation om, hvad der skaber de 
tværgående sammenhænge i rammearkitekturen 
 
1. Generelle egenskaber 

 
2. Mønstre i tværgående processer 



Justeret tilgang i udvikling og udbredelse 

Kommunikation 

og uddannelse

Strategiske behov 

for udvikling

Forretningsdrevet 

projekter

Forretningsdrevet projekter

Forretningsdrevet 

projekter

Kommunal ledelse

Rammearkitektur udvikling og udbredelse

Kommunale fagfolk og arkitekter Figur rentegnes  



 
 
 
 

Kommunikationsstrategi 



Fra spredehagl til skarpere fokus? 
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Succeskriterier -  var vi skarpe nok? 
 

 

Kriterier for evaluering af 
indsatserne i Kommunernes It-
Arkitekturråd det første år 

 
Fokusområde: Kendskab 

Fokusområde: Kompetencer 

Fokusområde: Succes sammen 

Fokusområde: Politisk dagsorden 

Fokusområde: Dagsorden i medierne 

 

 

 

 

Interessentanalyse 

 

 

Mange interessenter – mange budskaber – 
samme budskaber til flere interessenter 

 

Hvad er vigtigst for de overordnede mål? 

 



      Forslag til fokus 

 

Strategisk ansvarlige for digitalisering i kommunerne 

 

Specialister i kommunerne 

 

 

Vi plukker anledninger ift. Den kommunale dagsorden og 
interessevaretagelsen 

 

Fokus på de fælleskommunale beslutningsprocesser 

 

Revideret webstrategi 
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Konkrete aktiviteter i den  
nærmeste fremtid 

Dialogmøder – strategisk ansvarlige for 
digitalisering og specialister i kommunerne 

Vågent øje for anledninger på den 
kommunale dagsorden – og dagsordenen 
om kommunerne – hvor vi hægter os på? 

Vågent øje for dagsorden på den 
fælleskommunale digitaliseringsfront – og 
dialog med de, der er på dagsordenen 

Fra pilotsite til samlet webstrategi 



Pilotsite: www.rammearkitektur.dk 
 

En samlet indgang(?) 

Bæredygtig brugervenlig struktur 

Fremadrettet webstrategi 

http://www.rammearkitektur.dk/


Indstilling 

Det indstilles, at arkitekturrådet 

drøfter og giver tilbagemelding på udkast til 
strategi for udvikling og udbredelse af 
rammearkitekturen og udkast til 
kommunikationsstrategi for arkitekturrådet i 
2013 

drøfter timing af og de væsentligste 
budskaber på dialogmøder med de centrale 
interessenter i kommunerne 


