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Ajourført grundlag  

[ 540 timer ]

2018:  Metode, 

koncept og fundament

Forretningsfokuseret 

minimumsmodel for RA

Kriterier for hvad der er 

rammearkitektur og 

indholdsfortegnelse for hvad 

der er i rammearkitekturen

Afklar anvendelsesscope for 

de enkelte elementer i RA 

2018-19: 

Kerneindhold

2018: Oprydning af 

byggeblok-oversigt 

2018-19: Færdiggøre alle 

byggeblok-beskrivelser i 

prioriteret rækkefølge 

2018: Screening af EIRA 

byggeblokke med henblik på 

brug i RA

Styring og strategi

[ 470 timer ]

Domæneindhold

[ 1070 timer ]

Funding-/leverancemodel for 

rammearkitekturen

Strategisk dokumentation for at sikre at 

den understøtter ledelsens behov ved 

beslutninger mv. 

Betydning af eksternt produceret indhold 

i RA 

Analyse af fordele/ulemper ved fortsat 

brug af RA kontra skift til fællesoffentlig 

arkitekturdokumentation

Afklaring af governance for 

fællesoffentlige elementer fra FDA i RA

Mapning af RA til den fællesoffentlige 

FDA-RA

Domænearkitektur for 

skole/daginstitutionsområdet**

Dokumentér konkrete anvendelser fra 

projekter, fx fra skole/daginstitutionsområdet 

Dokumentér brug af klassifikationer i 

forretningsområderne

Genopliv arbejdsgangsbanken i RA-regi

Aktivér blanketter og KLE i RA-regi**

Dokumentér services og modeller fra Valg i 

RA

Dokumentér KDI services (på SP mv.) på 

logisk niveau og inkludér i RA

Beskrive domænearkitektur på 

forretningsområder prioriteret af KL’s direktion

Formidling

[ 320 timer, excl. wiki-opgave ]

Videreudvikle WIKI Koncept for formidling af RA

Udarbejd 2-3 indholdspakker ”med det hele”, 

dvs. indhold + formidling 

Formidling til fagkontorer om byggeblokkene 

Aktivitet, Indsats, Tilstand

[ 640 timer ]

Roadmap for tilvejebringelse af nyt indhold i rammearkitekturen 2018-2020

Blok 1 - 2018-2019 Blok 2 - 2018-2019 Blok 3 - 2018-2020

*  Delvist forbrugt i 2017

** Igangsættes uden for SAGERA-regi

2018: Kerneindhold

[ 625 timer* ]

Igangsat i 2017

Færdiggøre beskrivelser af 

byggeblokkene Sag, Dokument, 

Organisation og Klassifikation

Færdiggøre beskrivelser af 

byggeblokkene Tilstand, Indsats 

og Aktivitet

Udarbejdelse af en forretningsdomænemodel


