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2. Drøftelsessager 

 

 

2.1. Orientering om status vedr. arbejdet med initiativ 8.1 i den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 

SAG-2016-03803 dabj 

 

Baggrund 

Initiativ 8.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: 'Gode data og effek-

tiv datadeling' har igangsat en række indsatser, der spænder over en række 

projekter og leverancer. Den næste leverancebølge er endnu ikke fastsat, 

og prioriteringer vedr. valg af fremtidige indsatser kvalificeres pt. med par-

terne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:  

 

– tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Der vil blive givet en mundtlig orientering med særligt fokus på den Fælles-

offentlige Digitale Arkitektur, herunder specielt: 

 

- Digitaliseringsstyrelsens nye organisation og konsekvenserne for ak-

tiviteterne i Fællesoffentlig Initiativ 8.1 

 

 

 

 

2.2. Sammenhængsreformsudspillene og rammearkitekturen  

SAG-2018-06236 akf/pfl 

 

Baggrund 

Det aktuelle politiske udspil fra regeringen "Digital service i Verdensklasse" 

har fokus på at give borgerne digital service i verdensklasse, øget tillid til det 

offentliges omgang med borgernes data, mere fart på den offentlige digitali-

sering samt bedre og mere sammenhængende velfærd.   

Ambitionerne stemmer fint overens med de reviderede mål for den fælles-

kommunale rammearkitektur. Udfordringen med at forene forretningsbehov, 

it-arkitektur og sikkerhed, levere én plan, én kalender samt adgang til og 

øget brug af data er noget af det mest perspektivrige og svære, som digitali-

seringen hidtil har skullet levere. 
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Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- drøfter, hvordan KL og kommunerne ud fra en it-arkitekturvinkel kan bi-

drage til at nå målene i de foreløbige udspil til Sammenhængsreform 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen ønsker at udnytte digitalisering og ny teknolog til, at service for 

den enkelte borger skal være bedre, mere effektiv og sammenhængende - 

uanset om servicen leveres af offentlige myndigheder, eller af private aktø-

rer. Øget gennemsigtighed i egne sager hos myndighederne og klare ram-

mer for myndighedernes anvendelse af data er springbræt for dette arbejde. 

Der lægges op til mål for danskernes tillid til det offentliges brug af data. Og 

der lægges op til måling af denne tillid. 

 

Udspillet er ambitiøst og sætter nye høje målsætninger for udnyttelse af tek-

nologi og digitalisering i (primært) den offentlige sektor. Det er vanskeligt at 

være uenig i de elementer, som regeringen lægger op til. Store dele af ind-

holdet er noget, der allerede er aftaler om i den fællesoffentlige digitalise-

ringsstrategi, der løber til og med 2020. Barren er dog hævet for flere af initi-

ativerne. Der har ikke været dialog med KL om dette. Ministeren lægger op 

til at indgå en pagt med KL og Danske Regioner om gennemførelse af ind-

satserne. KL’ digitaliseringsstrategisekretariat vurderer derfor, at det er af-

gørende, at der kommer dialog med Innovationsministeren om udspillet og 

om rammerne for det fremtidige samarbejde om visioner for den digitale ud-

vikling, indhold og prioritering af indsatser og om finansiering heraf.  

 

Udspillet indeholder som nævnt rigtige og fornuftige elementer, der oftest er 

helt i tråd med kommunale ønsker og forestillinger. Og det kan meget vel in-

deholde kimen til det næste gear i digitaliseringen af det danske samfund. 

Set fra KL's digitaliseringsstrategisekretariat er der brug for at være op-

mærksom på, at omtale af arbejdet med de afgørende forudsætninger for, 

på en meningsfuld måde, at invitere borgerne inden for i maskinrummet og 

sikre sammenhæng på tværs, er fraværende. Manglende fokus på gode 

data og på arkitektur- og standardiseringsarbejdet vil gøre det svært at reali-

sere et samlet overblik over sager, ydelser, frister mv. for borgerne. Derud-

over synes også regelforenklinger og lovændringer, der er nødvendige for, 

at digitalisering og teknologi kan give effektiviseringer, at være fraværende.  

 

22 initiativer – men særligt to initiativer udfordrer 
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Udspillet indeholder 22 initiativer, men heraf stiller særligt to initiativer reelt 

høje krav til standardisering og it-arkitektur. Disse krav berøres ikke i rege-

ringens oplæg, men KL vil gå dialog med regionen om, hvordan kravene kan 

realiseres mest hensigtsmæssigt både på den korte og lange bane. 

 

Mit overblik 

Initiativet ’Mit overblik’ skal give borgeren én samlet indgang til det offent-

lige. På Borger.dk skal borgerne gives overblik over egne sager, de mest re-

levante data, som det offentlige har om dem, og mindes om vigtige frister 

mv. Overblikket skal gradvis udvides med nye data i henhold til den "bølge-

plan", som tidligere har været drøftet med KL (fx oversigt over givne fuld-

magter, ydelser fra kommuner og UDK mv). Det tunge indhold i bølgeplanen 

stammer fra kommunernes arbejde med at sikre digitale fundamenter og 

standardisering, og KL må gå aktivt ind i definering af indhold i bølgerne.  

 

Der er således allerede en række kendte udfordringer fra såvel fællesoffent-

lige som fælleskommunale projekter med relevans for et samlet overblik. Ek-

sempelvis adresseres mange relevante udfordringer under projekter som 

’Adgang til egen sag’ ’Referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik’ samt 

’Sammenhængende velfærdsforløb for borgere’. Det udestår dog endnu at 

finde de endelige løsninger på flere af de allerede identificerede udfordrin-

ger i disse projekter.  

 

Følgende udvalgte områder må formodes at kræve særligt fokus og afkla-

ring: 

 

 Data/indhold -  hvad skal standardiseres og hvordan? Eksisterende 

projekter har bevist, at rammearkitekturen, herunder de nye bygge-

blokke Tilstand, Indsats og Aktivitet, kan anvendes som udvekslings-

grundlag på tværs af myndigheder. Rammearkitekturen kan således 

bruges som et fundament for udvekslingsgrundlag - en kerneudfor-

dring der også knytter sig til ambitionen i ’Mit overblik’.  

 Arkitektur/infrastruktur – hvilke komponenter (og hvilke myndighe-

der) løser hvilke opgaver med henblik på en samlet levering af et 

overblik for borgeren? Hvordan er samspillet mellem de enkelte fag-

systemer, KOMBIT’s støttesystemer samt fællesoffentlige kompo-

nenter og it-systemer. Hvordan bringes eksisterende infrastruktur i 

spil og hvilke nye komponenter skal tilvejebringes? 

 Governance/ejerskab – hvordan sikres styring af fx fælles kompo-

nenter samt standarder for data? Hvis data skal have særlige tilpas-

ninger for at være forståelige for borgeren, vil det tilføje yderligere 

kompleksitet til arkitekturen - fx Hvor i arkitekturen skal data tilpas-

ses? Hvordan sikres det, at kommunerne har ejerskab og kontrollen 

med data, herunder tilpasninger målrettet indhold og præsentation? 
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Sammenhængende digitale brugerrejser 

Med initiativet 'Sammenhængende digitale brugerrejser' lægger regeringen 

op til at sikre, at borgere og virksomheder i yderligere 20 vigtige (livs)situati-

oner, der kræver flere kontakter til offentlige myndigheder, oplever nemmere 

og mere sammenhængende digital service vha. guidefunktioner, sammen-

hæng i løsninger og én indgang. Aktiviteten er i gang, og det er en af de ind-

satser, som kræver tæt kontakt til borgerne for at sikre, at det er borgernes 

og ikke embedsværkets behov, der tilgodeses i informationsarbejde mv.  

 

Arbejdet med at realisere guides, der understøtter borgeres og virksomhe-

ders brugerrejser bygger bl.a. på den fællesoffentlige referencearkitektur for 

selvbetjening og på arbejdet med konceptualisering af en guide-funktion og 

dennes it-arkitektur. Konceptet for guide på borgerområdet er i første om-

gang udarbejdet ifht. Flytning, men forventes at have en bredere anvendelse 

på øvrige områder. 

 

KL efterspørger i arbejdet med arkitekturen, at guide-løsningen (eller et rele-

vant udsnit) også kan anvendes af bl.a. kommuner, og således ikke alene 

på Borger.dk. Således at en kommune har koncept og fælles infrastruktur til 

opbygning af guides (komponent-tilgang). 

 

Fundamentet for de nye guides ("brugerrejser") bliver således - med KL bi-

drag - støbt i de nuværende projekter under den fællesoffentlige digitalise-

ringsstrategi. Der bør dog også fremadrettet særligt være fokus på: 

 

 At den arkitektoniske understøttelse af guide bliver så løst koblet 

som muligt, således at der lægges op til genbrug, åbne snitflader, 

API og konfigurérbarhed. KLs position har været, at dette bedst 

håndteres ved en komponentbaseret tilgang. Digitaliseringsstyrelsen 

derimod foretrækker, at guides bygges mere ind i "maven på" bor-

ger.dk (dvs. borger.dk-infrastruktur herunder CMS og anden funktio-

nalitet), da det vurderes at være hurtigere og billigere på kort sigt. 

 Styring og governance: hvordan håndteres myndighedsansvar for 

service, der går på tværs. Den enkelte myndighed har fortsat op-

gave/ressortansvar, men samtidigt skal der sikres et godt samar-

bejde om at guide borgeren på tværs. 

 Sikkerhed og jura ifht. deling og videregivelse af data: ifht. at skabe 

sammenhæng for brugeren kan data om borgeren anvendes i en 

grad (til personalisering), der er proportionel med den forventede 

ekstra service borgeren dermed modtager. 

 Fortsat brugerinddragelse og udefra-ind perspektiv. 

 

Datastrategi – uklart hvad den indebærer 



IT-Arkitekturrådet  | 06-12-2018 

 SIDE  |  8 

Digitaliseringsstyrelsens prioriteringer i forhold til udspillet ses ved, at Digita-

liseringsstyrelsen allerede i uge 43 lavede en organisationsændring i tråd 

med de store initiativer i udspillet. Kontoret for data og arkitektur er således 

nedlagt som selvstændigt område, men ligger i det nye kontor Center for 

teknologi og datastrategi. Center for teknologi og datastrategi får udover an-

svaret for at udarbejde, koordinere og implementere arbejdet med ny tekno-

logi i det offentlige, ansvaret for at udarbejde strategi for data og AI i samar-

bejde og sikre samspil med arbejdet med grunddata og fællesoffentlige arki-

tekturprincipper.  

Hvad der ellers er på bedding er uafklaret, men KL ser særligt et behov for 

at arbejde videre med den fællesoffentlige arkitekturindsats, herunder 

bl.a.de fælles retningslinjer, vejledninger for eksempelvis datamodellering 

samt den tværgående styring af projekterne i henhold til de fælles rammer. 

Ligesom det fortsat vil være vigtigt at understøtte arbejdet med brugerrej-

serne og Mit overblik ud fra samme arkitekturprincipper og samme funda-

ment. Det bliver vigtigt at kunne levere retningslinjer, men også anbefalinger 

som kan idriftsættes med relativt hurtigt aftræk uden at give køb på digitali-

seringsstrategiens ambitioner om sammenhæng og genbrug. Hvordan arki-

tekturprincipperne skal efterleves, er endnu uklart. 

 

Bilag 

’Beskrivelse og generel kommentering af alle initiativerne i reformsporet om 

digital service’. 

 

Regeringens udspil kan læses her: https://www.fm.dk/publikationer/2018/di-

gital-service-i-verdensklasse 

 

 

2.3. Arkitekturtænkning i KOMBIT’s innovationsmodel 

SAG-2017-06824 lvr 

 

Baggrund 

KOMBITs strategi for 2018-2011 introducerer et nyt fokusområde, hvor der 

arbejdes med innovation og ny teknologi. I den forbindelse vil KOMBIT ar-

bejde med at skabe forretningsværdi i kommunerne via PoC og Pilot projek-

ter. Time to market og minimale økonomiske rammer er en forudsætning og 

derved opstår spørgsmålet om, i hvilken grad der i denne type projekter skal 

arbejdes med arkitekturstyring.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:  

- drøfter og giver input til proces for arkitekturvurder ing for KOMBITs in-

novations og pilotprojekter 
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Sagsfremstilling 

KOMBITs 2018+ strategi indeholder tre strategiske fokusområder: Fælles-

kommunal infrastruktur og løsninger, fælleskommunal IT-sammenhæng og 

fælleskommunal innovation og ny teknologi. Det er fortsat KOMBITs fokus at 

gennemføre udbud, udvikle og forvalte fælleskommunal infrastruktur og fag-

løsninger effektivt og sikkert, samt at skabe større sammenhæng på tværs 

igennem det fælles fundament der skabes. 

 

 

Figur 1 - KOMBIT Strategi 2018-2022 

 

Med det tredje fokusområde introducerer KOMBIT en ny måde at arbejde 

på. Det er, som med de to andre fokusområder, et grundlæggende præmis 

for KOMBIT, at der skabes synlig værdi for kommunerne. Derfor er det 

KOMBITs fokus at udvikle nye løsninger med udgangspunkt i forretnings-

ideer, ønsker og konkrete udfordringer i kommunerne. En altafgørende præ-

mis i dette spor er fokus på ”time to market”, hvilket vil sige, at en ny ide 

skal kunne vurderes hurtigt, først via et PoC, proof of concept (1) og efterføl-

gende via et pilot-forløb (2), se Figur 2 - Fælleskommunal innovationsmodel. 
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Figur 2 - Fælleskommunal innovationsmodel 

 

Et andet præmis for innovationsprojekter er, at der typisk er en meget be-

grænset økonomi tilgængelig og derfor et afgrænset scope. Vi vil således ty-

pisk ikke stå med den færdige og endelige løsning efter piloten. Fokus vil ty-

pisk være kun at realisere tilstrækkeligt til at kunne validere ideen, vurdere 

om den nye løsning fungerer, og om den er tilstrækkeligt interessant for et 

kommende udbredelsesprojekt (3).  

Det er for KOMBIT vigtigt at bakke op om den fælleskommunale rammearki-

tektur og genanvende den fælles infrastruktur så vidt det er muligt. Derfor er 

det målet, at der som udgangspunkt altid bliver tilknyttet en arkitekt til KOM-

BITs projekter. Det gælder også for innovationsprojekter, selvom involverin-

gen ofte vil være begrænset. I pilotprojekter skal den rigtige balance mellem 

langsigtet arkitektur og behovet for at afprøve en ide hurtigt findes. Konkret 

betyder det, at arkitektens opgave i pilotprojekter bl.a. bliver at holde styr 

på, hvor der er introduceret en ”teknisk gæld”.  

For at strømline arkitekturinindsatsen og få optimal udbytte af de timer der 

investeres foreslås det, at der introduceres en arkitekturcheckliste fra og 

med Pilotfasen.   
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Figur 3 - Innovationsmodel og arkitekturstyring 

 

Det foreslås at checklisten i sin struktur tager udgangspunkt i de fællesof-

fentlige arkitekturprincipper / domæner. I pilotprojekter vil checklisten kunne 

fungere som et værktøj der hurtigt giver et overblik over hvad der er belyst i 

projektet, men lige så vigtigt hvad der ikke er. Checklisten vil kunne anven-

des i faseovergange, risikoanalyser og som grundlag for et executive sum-

mary af løsningen. 

Dette skal sikre at det nemt kan identificeres, hvilke løsningsmæssige udfor-

dringer og udeståender der bør arbejdes videre med, såfremt der etableres 

et udbredelsesprojekt 

 

 

 

Figur 4 - Fællesoffentlige arkitekturprincipper og checkliste 

 

En første version af checklisten er under udarbejdelse, men herunder  gives 

eksempler på områder som checklisten vil kunne fokusere på.   

- Projektmodel  
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- Forretnings- og lovkendskab  

- Aftale vedr. udvikling, vedligehold og drift 

- Anvendes fælleskommunale og nationale løsninger og infrastruktur 

- Sikkerhedsvurdering  

- Sikkerhedsmodel  

- Forretningsmodellering 

- Integrationer 

- Arkivering 

- Logning 

- Driftsmodel 

- SLA 

 

I pilotfasen vil der blive lavet forretningsmodellering i det omfang der er nød-

vendigt. Det kan være overordnede (skitser)procesmodeller, begrebsmodel-

ler osv. som typisk skabes i præsentationer og dokumenter. Deres formål er 

at sikre effektiv kommunikation og er således ikke en grundlæggende doku-

mentation af kommunernes forretning i værktøjer som Qualiware ol.   

 

Endeligt foreslås det, at der i pilotfasen indføres en tidlig version af målarki-

tekturen (skitse) som har til formål at identificere væsentlige løsningsele-

menter, funktionalitet, aktører mv. Det er i den forbindelse vigtigt at nævne, 

at en pilot ofte vil dække en delmængde af den endelige løsning som søges 

afprøvet / valideret, inden projektet skaleres op. 
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Figur 5 - Eksempel på tidlig målarkitektur (NB! Dette er alene et tænkt eksempel, da 

der ikke er lavet en begrænset pilot som vist i dette projekt) 

 

Både arkitekturcheckliste, forretningsmodeller og målbillede vil være artefak-

ter, som der naturligt arbejdes videre med, såfremt projektet føres over i et 

egentligt udbredelsesprojekt. 

 

Skabelonen til arkitekturcheckliste vil blive stillet til rådighed for kommuner 

og andre projekter end KOMBITs. 

 

 

2.4. FLIS-projektets forankring i rammearkitekturen 

SAG-2017-06824 mss 

 

Baggrund 
Strategien for FLIS fra 2015 indeholder en række idéer til fælleskommunale 

tiltag, der kan få betydning for den fælleskommunale rammearkitektur. FLIS-

projektet vil med denne sag gerne orientere It-Arkitekturrådet om de mulige 

tiltag omkring FLIS med henblik på, at rådet senere kan blive forelagt mere 

konkrete sager til drøftelse eller beslutning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- drøfter og kommenterer en række idéer i FLIS-projektet med henblik på 

den videre modning.  

 

Det drejer sig om: 

- Bedre adgang til kildedata fra kommunernes systemer 

 

- Koordinering med den fremtidige arkitektur i KLs projekt ’Syn-

lige   Kommunale Sundheds- og Ældredata’ 

 

- tager til efterretning, at FLIS-projektet vil vende tilbage med sager til It-

Arkitekturrådet som led i den arkitekturmæssige modning af de oven-

nævnte idéer 

 

Sagsfremstilling 

Strategien for FLIS indeholder en række ideer til fælleskommunale tiltag, der 

– hvis de realiseres – kan få betydning for den fælleskommunale rammearki-

tektur, og som derfor rejser behov for, at It-Arkitekturrådet sætter retningen. 

Det gælder: 
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1) FLIS standardisering af data samt af kvalitetsmål for processer til ram-

mearkitekturen mhp nøgletal;  

2) Fælleskommunal tilvejebringelse af kildedata fra kommunernes syste-

mer, samt  

3) Fælleskommunal forenklet dataudveksling med staten.  

 

Afklaring på disse tre områder er nødvendig, set i lyset af FLIS udviklings-

pipeline, samt med henblik på Sundhedsdataprogrammets initiativ på sund-

heds- og ældreområdet i KLs projekt ’Synlige Kommunale Sundheds- og Æl-

dredata’, der samtidig realiserer et EOJ-initiativ i FLIS strategi. 

 

Det understreges, at idéerne om en meget bred tilvejebringelse af kildedata 

fra kommunale systemer samt om forenkling af dataudveksling med staten 

p.t. ikke er projektgjort indenfor rammerne af FLIS-projektets tilslutningsaf-

tale og økonomi, men vil skulle modnes nærmere, og afklares med hensyn 

til organisering og finansiering. 

 

Denne sag fokuserer på punkt 2) tilvejebringelse af kildedata samt på Sund-

hedsdataprogrammets initiativ på sundheds- og ældreområdet i KLs projekt 

’Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata’, der samtidig realiserer et 

EOJ-initiativ i FLIS strategi. 

 

Punkt 1) FLIS standardisering af data samt af kvalitetsmål for processer til 

rammearkitekturen og punkt 3) Fælleskommunal forenklet dataudveksling 

med staten vil blive drøftet på næste møde i It-Arkitekturrådet. 

  

Fælleskommunal tilvejebringelse af kildedata fra kommunernes syste-

mer 

For at kunne opnå et dynamisk BI/LIS-marked, der forsyner kommunerne 

med innovative løsninger, er der behov for, at kildedata fra kommunernes 

fagsystemer mv. til BI/LIS, herunder til FLIS, gøres let tilgængelige fra kom-

munernes fagsystemer for alle potentielle BI/LIS-leverandører på lige vilkår.  

 

Derfor er en væsentlig idé i FLIS strategi, at der skal etableres en model for, 

hvordan kommunerne får både månedlige, ugentlige og daglige rådata fra 

alle de kommunale fagsystemer mv. 

 

I henhold til og finansieret af tilslutningsaftalen for FLIS gøres kildedata i rå 

form tilgængelige månedligt fsva. de kommunale systemer, hvis data bruges 

direkte til at danne FLIS nøgletal. Disse kildedata kan de 89 FLIS-kommuner 

rekvirere som datapakker via FLIS. 
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For alle de fælleskommunale systemer - og finansieret af tilslutningsaftaler 

for disse systemer - vil rådata trinvis blive gjort tilgængelige for alle 98 kom-

muner via en sikker ftp-server på Serviceplatformen, med DUBU som det 

første system fra januar 2019. DUBU rådata vil kunne hentes dagligt. 

 

For at muliggøre, at kommunerne kan få kildedata i rå form leveret fra alle 

fagsystemer på markedet, arbejder KOMBIT v/KDI (Kommunernes Data og 

Infrastruktur) på at få indlejret et rammearkitekturkrav i SKIs udbud af fagsy-

stemrammeaftalen 02.19. Kravet er, at kommunerne skal have pris på optio-

ner for levering af kildedata til en fælleskommunal lokation månedligt, ugent-

ligt eller dagligt. Kommuner, som i dag har kontrakter iht. 02.19 vil kunne 

vælge at gå over på denne nye kontrakt og udnytte optionen. For at holde 

omkostningerne og dermed priserne nede, skal data leveres samlet for alle 

kommuner på systemet til en fælleskommunal lokation, udpeget af KOMBIT. 

 

Kommunen vil ikke være tvunget til at bruge optionen, men kravet åbner mu-

lighed for, at kommunerne ved en fælles beslutning ville kunne placere alle 

fagdata til fx LIS-formål på fx Serviceplatformen, så BI/LIS-leverandører og 

FLIS vil kunne få dem på åbne og lige vilkår, fordi kommunen har betalt for 

det via kildesystem-kontrakten. 

 

KDIs initiativ ift. SKI er drøftet med FLIS kommunale følgegruppe den 24. 

oktober 2018, hvor der var stor opbakning til initiativet.  

 

En række forhold skal dog afklares, før kommunernes fælles adgang til 

kilde-data er sikret, bl.a.: 

 

• Kravet om optioner på kildedata månedligt, ugentligt eller dagligt skal 

ikke blot indgå i SKI 02.19 rammeaftale, men skal også med i alle kommu-

ners egne udbud af alle fagsystemer mv. 

 

• Initiativet skal have en business case, en finansier ingsmodel og en or-

ganisering. FLIS tilslutningsaftale omfatter p.t. alene leverance af nøgletal 

og kildedata (rådata) relateret til FLIS nøgletal, men ikke et bredt initiativ for 

åben adgang til kildedata fra alle kommunale systemer (også de der intet 

har med FLIS at gøre). Initiativet skal således modnes og organiseres med 

tilknytning til FLIS. 

 

• Når leverance af kildedata bliver et ”rammearkitekturkrav” på linje med 

fx monopolbruddets snitflader, så bliver betalingen for dataleverancer til 

BI/LIS en del af kommunernes kontrakter, og FLIS-kommunernes betaling af 

kildedata i FLIS-projektet skal udfases, så der ikke betales dobbelt. 
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• Transitionen fra det nuværende setup til visionen skal således afklares, 

både arkitekturmæssigt, kontraktuelt og økonomisk. 

 

FLIS-projektet vil med tæt involvering af Arkitekturrådets sekretariat forbe-

rede en sag til rådet vedrørende arkitekturen og med en status på modning 

af initiativet, herunder forslag til en fælleskommunal lokation, hvor de mange 

kildedata bedst kan samles og distribueres fra. 

 

Sundhedsdataprogrammets initiativ på sundheds- og ældreområdet, 

der samtidig realiserer ideen til et EOJ-initiativ i FLIS strategi 

FLIS strategi indeholder en idé til et initiativ, hvor kildedata til FLIS og de re-

laterede FLIS-nøgletal for processer på ældreområdet skulle opdateres, når 

Fælles Sprog III er fuldt implementeret i kommunernes omsorgssystemer 

(EOJ). 

 

I regi af Sundhedsdataprogrammet er iværksat et initiativ, som skal stille 

data på sundheds- og ældreområdet til rådighed på en smidig og effektiv 

måde. Initiativet er en del af projektet ’Synlige Kommunale Sundheds - og 

Ældredata’, forankret i KL’s Center for Social og Sundhed. Konkret vil initia-

tivet bygge videre på den pågående implementering af FSIII-metoden og re-

gistreringer i kommunernes EOJ-systemer. 

 

Fokusområder 

Projektet har en række fokusområder, som svarer til indsatsområderne i 

FLIS strategien som beskrevet i starten af sagen: 

 

• Forbedring af fælles standarder for nøgletal (kvalitetsmål for processer) 

på ældre/sundhedsområdet i lyset af de nye muligheder, som Fælles Sprog 

III giver i datagrundlaget (svarende til FLIS EOJ-initiativ) 

 

• Bedre fælleskommunal adgang til kildedata fra EOJ-systemer, baseret 

på det nye Fælles Sprog III datagrundlag (svarende til FLIS kildedata-initia-

tiv) 

 

• Forenkling af dataudveksling med statslige og andre parter, fx med 

Sundhedsdatastyrelsen og med de kliniske kvalitetsdatabaser i Regionernes 

Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP), aflevering til Danmarks Statistik og Sta-

tens Arkiver (svarende til FLIS initiativ vedrørende forenkling af dataudveks-

ling med staten.) 

 

Status, tidsplan og organisering 

Projektet realiseres bl.a. via en konsulentanalyse samt et Proof of Concept 

og et pilotforsøg iht. KOMBITs innovationsmetode. 
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Projektet har egen styregruppe, men trækker på og inddrager andre fora på 

ældre- og sundhedsområdet, så der sikres sammenhæng til den bredere 

vifte af initiativer på ældre- og sundhedsområdet, og samtidigt til FLIS kom-

munale styregruppe. 

 

Tidsplanen for projektet er Proof of Concept ultimo 2018, pilotløsning medio 

2019, og idriftsættelse medio 2020.  

 

Af hensyn til tidsplanen for projektet ’Synlige Kommunale Sundheds - og æl-

dredata’ vil FLIS-projektets forelæggelser for rådet mht. de tre mere princi-

pielle initiativer (ad. 1-3 ovenfor) ske med henblik på, at projekt ’Synlige 

Kommunale Sundheds- og ældredata’ kan få de fornødne afklaringer for pro-

jektets fremdrift, og med afsæt i projektets formål. 

 

Rammearkitekturmæssigt vil projektet have behov for en implementering af 

Fælles Sprog III som en Klassifikation, og denne implementering afklares i 

relation til støttesystemet i samarbejde med KDI. 

 

Videre dialog med It-Arkitekturrådet 

På rådets næste møde i februar 2019 har projektet ønske om at drøfte yder-

ligere to ideer med hensyn til: 

- FLIS standardisering af data samt af kvalitetsmål for processer i ram-

mearkitekturen 

- Forenkling af dataudvekslingen mellem kommunerne og Staten 

 

Bilag 

Bilag 1: De oprindelige initiativer fra FLIS strategi 2015 

 

      

 

2.6. Den digitale erhvervsfremmeplatform 

SAG-2018-04417 CHOR 

 

Baggrund 

I den politiske forståelse med KL og regeringen den 23. maj 2018 fremgår 

det, at der skal etableres en ambitiøs, datadrevet digital erhvervsfremme-

platform, der giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning 

og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed. Det 

fremgår endvidere af forståelsen, at kommunerne skal finansiere platformen 

med 25 millioner kr. årligt. Udviklingen af platformen er nu påbegyndt. Er-

hvervsstyrelsen skal udvikle og drive platformen med udgangspunkt i virk.dk  

 

Indstilling 
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Det indstilles at It-Arkitekturrådet: 

 

– Drøfter KL's forventninger til platformen. 

– Giver input til KL's forslag til målepunkter (KPI'er). 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervsstyrelsen (ERST) har udarbejdet et konceptpapir for platformen, 

som er vedlagt som bilag. I konceptpapiret fremgår det bl.a., at ERST har 

påbegyndt udviklingen af platformen og for alvor starter gennemførelsesfa-

sen (indholdsproduktion, programmering, test mv.) efter nytår. Platformen 

skal lanceres juni 2019 i en 1. version. KL har nedsat en kommunal følge-

gruppe med repræsentanter fra 18 kommuner og en tværfaglig intern ar-

bejdsgruppe i KL-Huset. 

 

KL's forventninger til platformen  

KL forventer indflydelse på udviklingen af den digitale erhvervsfremmeplat-

form, da lov om erhvervsfremme (L 73) fastlægger, at platformen skal fun-

gere som understøttende værktøj for den kommunale erhvervsservice, og da 

kommunerne finansierer platformen med 25. mio. kr. årligt. 

 

KL's forventninger til ERST's udvikling og drift af platformen er inddelt i over-

skrifterne anvendelighed, gennemsigtighed, governance og synlighed. Her 

følger udvalgte dele af KL's forventninger med særlig interesse for udvalget. 

Forventninger er blevet videregivet til ERST, når mødet i it -arkitekturrådet 

finder sted, men KL har gjort opmærksom på, at eventuelle kommentarer og 

input kan komme efter mødet i It-Arkitekturrådet. 

 

Anvendelighed 

KL forventer: 

– At ERST tydeliggører arbejdsdelingen og samspillet mellem kommuner, 

erhvervshuse og erhvervsfremmeplatformen, så der kan skabes klarhed 

over- og placeres et ansvar i forhold til arbejdsgangene.  

– At der bliver opsat målepunkter (KPI'er) der kan synliggøre at platformen 

aflaster kommunerne.  

 

– At udviklingen af platformen sker med udgangspunkt i de fællesoffentlige- 

samt de fælleskommunale rammer for digital arkitektur, og vi opfordrer til, 

at udviklingen sker med særligt fokus på de gældende Fælleskommunale 

Arkitekturprincipper.  

 

Gennemsigtighed 

KL forventer: 

– At få fremlagt et budget for, hvordan man regner med at anvende kommu-

nernes årlige 25 millioner kroner på platformen og efterfølgende få et 
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regnskab over det faktiske forbrug. Det gælder både i den nuværende ud-

viklingsfase og i årene fremover, når platformen er oprettet 

– At ERST regelmæssigt afrapporterer, herunder hvor mange og hvilke bru-

gere der anvender platformen, hvilke dele af platformen der anvendes 

samt hvor mange brugere, der har fået hvilken information.  

– At KL og kommunerne får indsigt i, hvilke faktorer (algoritmer) der fast-

lægger, hvilke tilbud brugerne bliver henvist til. 

 

Governance 

KL forventer: 

– At ERST anvender styrings- og involveringsmekanismer ift. indhold, pro-

cesser og videreudvikling. Det kan eksempelvis ske via RACI-modellen, 

der udspecificerer: 

– At ERST inddrager KL i større beslutninger ifm. udviklingen af platformen.  

– At der etableres en struktur med faste møder mellem ERST og KL, og at 

der finder en årlig afrapportering sted. Dette gælder både for den nuvæ-

rende udviklingsfase og i årene fremover, når platformen er oprettet.  

 

Synlighed 

KL forventer: 

– At ERST afsætter en del af kommunernes årlige 25 millioner kroner til 

Google optimering, kommunikation og markedsføring, så der opnås et 

bredt kendskab til platformen hos målgruppen 

 

KL's forslag til målepunkter (KPI'er) 

KL vil indstille til ERST, at der opstilles målepunkter (KPI'er) for, om platfor-

men fungerer som et understøttende værktøj for den kommunale erhvervs-

service som beskrevet i lov om erhvervsfremme. Målepunkterne tænkes 

som en integreret del af den ønskede effekt af platformen, som fremgår på 

side 3 i konceptpapiret. Målepunkterne er endnu ikke videregivet til ERST, 

og skal konkretiseres: 

– Antallet af henvisninger fra platformen til kommunerne? 

– Platformens effekt på virksomhedernes tilfredshed med den kommunale 

erhvervsservice? 

– Virksomhedernes kendskab til platformen? 

– Falder det tidsmæssige administrationsforbrug i den kommunale er-

hvervsservice?  

 

Bilag 

Bilag 1 Den digitale erhvervsplatform – Konceptpapir, Erhvervsstyrelsen 
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3. Status for program "Sammenhæng og gen-
brug af rammearkitektur (SAGERA)"  

 

 

3.1. Programstatus 

SAG-2018-04922 JTP 

 

Baggrund 

Programstatus 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

-  tager programstatus til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Programmet har siden sidste møde i It-Arkitekturrådet iværksat en række 

kommunikationsinitiativer om rammearkitektur. Inspireret af artiklen om erfa-

ringer fra Aalborg Kommune, har programmet besti lt fire artikler om kommu-

nale erfaringer med rammearkitektur. Artiklerne har deres udgangspunkt i 

erfaringer fra kommuner, der har fået midler fra arkitekturpuljen. Artiklerne 

er lagt på kl.dk.  

Programmet har også påbegyndt udvikling af en række små film om ramme-

arkitektur med fokus på modtagerne og kommunernes behov.  

 

I arbejdet med rammearkitekturens fundament har der i oktober været dialog 

med KOMBIT om forslag til arkitekturprodukter og det er aftalt, at KOMBIT 

medvirker til udarbejdelsen af en række produkter, bl.a. applikationsland-

skab og integrationsprincipper. Der er endvidere udarbejdet kriterier for, 

hvad der er rammearkitektur. 

 

KL har sammen med KOMBIT taget initiativ til at udbyde "Masterclass for it -

teknikere om Støttesystemerne og rammearkitektur". Det første hold afhol-

des over to dage i januar, og har samlet fuldt hold med 60 tilmeldinger. Der 

er udbudt et ekstra hold til marts, hvor der pt er 10 tilmeldinger. KL og 

KOMBIT drøfter et eventuelt udbud af en masterclass om Støttesystemerne 

og rammearkitektur målrettet it-arkitekter.  

 

Ressourcerne bag ’INFO for rammearkitekturen’ er blevet styrket med kon-

sulent Asbjørn William Ammitzbøll Flügge og arkitekt Rune Reimann Peter-

sen. Projektet er i gang med at etablere en redaktionsgruppe til at varetage 

den daglige drift og vedligehold af INFO. Projektet afholder en workshop for 
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at fastlægge forslag til arbejdsform, mødefrekvens, formål mv. Sideløbende 

er der øget fokus på at sikre kvaliteten af det eksisterende indhold.  

 

Arkitekturuddannelsen er gennemført i efteråret 2018 og evalueringer af ud-

dannelsen viser, at deltagerne er markant mere tilfreds, end de deltagere 

der deltog i foråret 2018. Indholdet er med udgangspunkt i evalueringerne 

fra foråret blevet strammet op, der er udviklet bedre cases, og der er færre 

og bedre undervisere.  

 

Arkitekturnetværket får ny projektleder fra 2019, og står samtidig til at blive 

delvis gentænkt med et internat, som deltagerne har mulighed for tilvælge.  

 

Projekt 3 har i samarbejde med en ekstern konsulent fået udarbejdet en 

evalueringsmodel til puljeordningen. Resultaterne fra modtagerkommuner-

nes selvevaluering fremlægges mundtlig af projektlederen.  

 

Projekt 4 deltager i relevante workshops, reviews og møder vedrørende bl.a. 

Fællesoffentlig Arkitektur, for at sikre sammenhæng med den kommunale 

rammearkitektur og KOMBITs infrastruktur. Senest har projektet deltaget i 

arkitekturreview vedr. referencearkitektur for deling af data og dokumenter, 

referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik samt referencearkitektur for 

selvbetjening.  

 

Projekt 5 har ingen leverancer i indeværende år, da styregruppen har be-

sluttet, at der ikke skal gennemføres effektmåling før i 2020.  

 

 

3.2. Forslag til styringsmodel for indhold på INFO (platform for 
udstilling af rammearkitekturen 

SAG-2018-04655 vno 

 

Baggrund 

”Governanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur inkl. bilag” 

blev endeligt vedtaget i kommunernes It-Arkitekturråd den 17. maj 2017. 

Formålet med den fælles governanceproces er at sikre, at KOMBIT og KL er 

fælles om at evaluere og godkende ændringer til rammearkitekturens ind-

hold og form. Der skal sikres sammenhæng mellem det strategiske, langsig-

tede arbejde i rammearkitekturen og de konkrete projekter i KOMBIT og hos 

kommuner og leverandører. 

I forbindelse med den igangværende relancering af platformen for udstilling 

af rammearkitekturen på INFO.rammearkitektur.dk, er der behov for at fast-

lægge styringsproces for de enkelte kategorier af indhold på platformen. 

Projektet har derfor udarbejdet et forslag til styringsmodel. Forslaget er be-

handlet i SAGERA-styregruppen ultimo oktober 2018. 
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Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- godkender forslag til styringsmodel for indhold på 

INFO.rammearkitektur.dk 

 

Sagsfremstilling 

På platformen for udstilling af rammearkitekturen på 

INFO.rammearkitektur.dk findes følgende kategorier af indhold: 

 

Indhold i kategori 1- 3 ('Optaget', 'Laboratorium' og 'På vej') er alle dele af 

den fælleskommunale rammearkitektur, er underlagt KL/KOMBIT’s gover-

nanceproces for rammearkitekturen og skal publiceres på 

INFO.rammearkitektur.dk.  

 

Indhold i kategori 4-5 Eksempler og cases fra kommunerne under punktet 

'Kommunal inspiration' samt diverse oversigter og vejledninger publiceres, 

hvis indholdet skønnes nyttigt i fht hvordan man arbejder med rammearki-

tekturen i praksis, jf styringsmodellen. 

 

1. Indhold der er Optaget i rammearkitekturen: Arkitekturprodukter, der 

er optaget i rammearkitekturen, og godkendt af Arkitekturboard på vegne af 

It-Arkitekturrådet. 

 

2. Indhold i Laboratorium/prototyper for rammearkitektur: Arkitektur-

produkter, der har en relevans fælleskommunalt, men som Sekretariat eller 

Arkitekturboardet har vurderet, endnu ikke er klar til at blive optaget i ram-

mearkitekturen. 

 

3. Indhold i På vej (overblik): Et overblik over de forslag til arkitekturpro-

dukter, som ifølge Sekretariat eller Arkitekturboardet er på vej ind i ramme-

arkitekturen, men som endnu ikke er godkendte til optagelse i rammearkitek-

turen eller i Laboratorium/prototyper for rammearkitektur.  

 

4. Indhold i Kommunal inspiration: Kommunale eksempler og cases 

med brug af rammearkitekturen fx kommunale principper, implementering af 

byggeblokke. Indholdet kan også være artikler, vejledninger mv. der kan 

tjene til inspiration og hjælp til at arbejde med emner som arkitekturstyring, 

leverandørstyring, udbud mv. Ligeledes er der her rum for at leverandører 

kan byde ind med deres gode eksempler og konkrete cases med brug af 

rammearkitekturen. 
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5. Øvrigt indhold fx forretningsoversigt, projektoversigt, kataloger, samt 

redaktionelle tekster. 

 

Styringsmodel for publicering af indhold 

Projektet har udarbejdet et forslag til styringsmodel for publicering af ind-

hold. Forslaget har form som et bilag (Bilag C) til den overordnede gover-

nancemodel for rammearkitekturen. 

 

I henhold til forslaget ser styringsprocessen således ud: 

 

 

Figur 1.Overblik over aktører og processer i ajourføring af IN-

FO.rammearkitektur.dk 

 

De processer, der indgår i arbejdet med INFO.rammearkitektur.dk, er føl-

gende: 

 

1. Modtag forslag 

Forslag kan komme direkte fra de ovenfor nævnte aktører til sekretariatet fx 

fra et konkret projekt, men det kan også være KL, der selv henvender sig til 

nogle af aktørerne, fordi de har hørt om nogle interessante kommunale initi-

ativer fx på et netværksmøde. Oftest er KL/KOMBIT’s arkitekter involveret i 

forslagene. 

 

2. Vurdér forslag  

Er forslaget kandidat til at blive en del af rammearkitekturen? 
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a. Hvis ja: Sekretariatet igangsætter governanceproces for rammearkitek-

turen.  

 

b. Hvis nej, er forslaget relevant/til hjælp og vejledning? Er det på vej til 

rammearkitektur eller er det ikke endnu i en tilstrækkelig høj kvalitet?  

Sekretariatet og INFO-redaktionen vurderer kvalitet af forslag ud fra føl-

gende kriterier:  

- Kan det udledes eller fremgår det, hvem der er målgruppen, hvad det 

handler om og nytteværdien af forslaget. 

- Er der relevant for målgruppen fx efterspurgt i It-arkitekturnetværket 

- Er det udpeget som relevant af It-Arkitekturrådet, kommuner, KL eller 

KOMBIT 

- Er forslaget gennemarbejdet i tilstrækkelig grad dvs. egnet til publice-

ring og ikke kun løse noter, kladde. 

 

Efter behov inddrages KL-arkitekter eller andre relevante interessenter i vur-

deringen. 

 

3. Publicer forslag 

INFO-redaktionen færdiggør den redaktionelle tekst. Det skal fremgå, hvem 

der er kilde til forslaget, og hvem der er ansvarlig for vedligeholdelsen.  

 

Status for det publicerede element skal angives. Der arbejdes med seks ka-

tegorier af status for elementer i den Fælleskommunale Rammearkitektur: 

Koncept, udvikling, godkendt, optaget, udfases og udfaset: 

 

- Kandidat: Elementet er identificeret og er kandidat til at indgå i Den 

Fælleskommunale Rammearkitektur. 

- Udvikling: Elementet enten udvikles, videreudvikles eller vurderes i 

forhold til egnethed, hvis det allerede eksisterer. Dette omfatter også 

afprøvning og ”servicetjek”. 

- Færdig: Elementet er godkendt som færdigt og klar til anvendelse 

ved beslutning i det forum, som er ansvarligt for projektet (fx en sty-

regruppe eller projektgruppe). 

- Optaget: Elementet er optaget i den Fælleskommunale Rammearki-

tektur ved beslutning i Arkitekturboardet eller i It-Arkitekturråd 

- Udfases: Elementet ikke længere anbefales anvendt fremadrettet 

ved beslutning i Arkitekturboardet eller i It-Arkitekturråd 

- Udfaset: Elementet er udfaset men dokumentationen bibeholdes til 

re-ference for tidligere implementeringer mv. 

 

Ovenstående statusangivelse er baseret på Modellen for modning af FDA 

Rammearkitektur-elementer, beskrevet i Vejledning til FDA Rammearkitek-

tur. 
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Bemærk, at der i notatet 'Governanceproces for den fælleskommunale ram-

mearkitektur' fra 2017 var anvendt betegnelsen ”Rammearkitekturens 

Kerne” for indhold der er 'Optaget i rammearkitekturen'. Dette er blevet kon-

sekvensrettet i forbindelse med godkendelsesprocessen for bilag C vedrø-

rende styringsmodellen. 

 

Bilag:  

Bilag C. Styringsmodel for indhold på INFO.rammearkitektur.dk  

”Governanceproces for den fælleskommunale rammearkitektur inkl. bilag”, 

revideret pr. 15.10.18. 

 

 

 

3.3. Overvejelser om konceptet for Kommunernes It-arkitektur-
netværk i 2019 

SAG-2017-05411 zaha 

 

Baggrund 

Kommunernes It-arkitekturnetværks formål er at styrke kommunernes ar-

bejde med it-arkitekturstyring gennem udveksling af konkrete erfaringer og 

viden om arbejdet med den fælleskommunale rammearkitektur. Netværket 

er et samarbejde mellem KL, KOMBIT og KITA, og 63 kommuner deltager i 

2018 i netværket, som i alt har godt 140 deltagere. 

KL og KOMBIT ønsker at videreføre og udvikle kommunernes it-arkitektur-

netværk i 2019. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- drøfter oplægget til videreførelse og justering af Kommunernes It -ar-

kitekturnetværk 2019 

 

Sagsfremstilling 

Kommunernes It-arkitekturnetværk har eksisteret i snart 2 år, og der delta-

ger i 2018 63 kommuner i netværket. Resultaterne af evalueringer af net-

værket viser en generel tilfredshed, omend svarprocenten ikke er høj.  

 

For at netværket stadig skal være et godt tilbud til kommunerne, har projek-

tet afholdt en workshop 8. oktober for at finde ud af, om der er behov fo r 

ændringer. Kommunale repræsentanter, KOMBIT-arkitekter, KL-arkitekter 

og netværkets facilitatorer har deltaget. 
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Opsamlingen fra workshoppen peger på, at det bedste fra 2018 skal fasthol-

des, men der skal også ske justeringer, så planlægningen af netværket bli-

ver bedre, og så netværket får et relevant og tidssvarende format samt ind-

hold. Målet er at fastholde kommunerne i netværket til næste år, og forhå-

bentligt også få flere kommuner til at deltage i netværket i 2019. 

 

Nøgleord for netværket 2019: 

 Fortsat fokus på værdien i lokale netværk og socialisering mellem 

kommuner 

 Lokale møder kombineret med et større fælles arrangement 

 Tilbagevendende proces at få deltagerne til at melde emner ind 

 Konkrete cases fra kommunerne, som kan løftes op af KL/KOMBIT 

(hands-on arbejde) 

 

Den årlige pris for deltagelse i netværket foreslås fastholdt på nuværende 

niveau: 8000 kr. pr. kommune for op til 3 deltagere. 

 

Projektet igangsætter snarest markedsføring af 2019-netværket i samar-

bejde med KOMBIT og KITA. 

 

 

3.4. Mundtlig orientering om antal indkomne ansøgere til Ram-
mearkitekturpuljen 2019 

PRJ-2016-00018 dabj 

 

Baggrund 

Rammearkitekturpuljen 2019 har ansøgningsfrist den 3. december 2019. 

Der gives en mundtlig orientering om antal indkomne ansøgninger.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 

– Arkitekturrådet tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Rammearkitekturpuljen 2019 har ansøgningsfrist den 3. december 2019. 

Der gives mundtlig orientering om antal indkomne ansøgninger. 

 

 

3.5. Resultat af evaluering af rammearkitekturpuljeprojekterne 
fra 2017 

PRJ-2016-00018 dabj 
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Baggrund 

Tre af de fire projekter, der fik støtte fra rammearkitekturpuljen i 2017 har pr. 

15.11.18 besvaret det udsendte selvevalueringsskema. Besvarelserne og 

den samlede evaluering af 2017-projekterne vil blive suppleret af en tilsva-

rende for 2018-projekterne samt en samlet evaluering af effekten af ramme-

arkitekturpuljen ved programmets slutning i 2020.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

– drøfter de foreløbige konklusioner af evalueringen af 2017-projekterne 

 

Sagsfremstilling 

De fire projekter, der modtog støtte fra Rammearkitekturpuljens uddeling i 

2017 har fået tilsendt spørgeskema som led i evalueringen. Der er i skri-

vende stund indkommet tre besvarelser. Udover til kommunerne vil projektet 

også sende spørgeskemaer til leverandører og KLs arkitekter. 

 

Vedrørende økonomi angiver to af de tre kommuner, at projektet har givet 

direkte økonomisk gevinst. Tilsvarende har to af kommunerne angivet, at 

projektet i nogen eller i høj grad har medført besparelser af ressourcer. To 

af de tre kommuner angiver, at det slet ikke var vanskeligt at få egenfinan-

sieringen af projektet bevilget, mens en angiver, at det i nogen grad var van-

skeligt. 

 

Vedrørende genanvendelse angiver alle de tre kommuner, at andre kom-

muner vil kunne simplificere deres arkitektur med den konkrete løsning, og 

to af de tre kommuner angiver, at løsningen vil kunne bruges 1:1 uden til-

pasninger af andre kommuner. To af de tre kommuner angiver, at deres løs-

ning i nogen grad er dokumenteret, så den er simpel at anvende for andre, 

mens en angiver, at det er tilfældet i mindre grad. 

 

Vedrørende videndeling har alle tre kommuner indgået i videndeling (oplæg 

på digitaliseringsmesse og netværkskonference i KL samt artikel på KL.dk). 

To af de tre kommuner angiver, at det i høj grad har givet værdi at indgå i 

disse aktiviteter, mens den sidste angiver, at det er tilfældet i nogen grad.  

 

To af de tre kommuner angiver, at de ikke manglede forudsætninger og 

retning fra rammearkitekturen, undervejs i forløbet. Den sidste kommune 

angiver, at det ikke var relevant for dem. 

 

To af de tre kommuner angiver, at kommunen i nogen grad er bedre klædt 

på til at arbejde med rammearkitekturen på baggrund af projektet, mens den 

sidste angiver, at den i høj grad er bedre påklædt. 
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Den ene besvarelse peger på, at der på den ene side er udviklet en løsning, 

som vil kunne bruges af andre dele af den pågældende kommune, men at 

det ikke er sket endnu. Viser dette sig at være en tendens på tværs af de 

øvrige projekter, peger det på, at der skal en stærkere ledelsesmæssig op-

bakning til udbredelse af rammearkitektur på tværs af den enkelte kommu-

nes organisation. 

 

Kommunerne oplever desuden en gevinst forbundet med at deltage i de ud-

advendte kommunikationsindsatser – mere konkret oplæggene på Digitalise-

ringsmessen, Arkitektkonference i KL og artikler på kl.dk. 

 

 

3.6. Udvalgte fælles- og tværoffentlige arkitekturaktiviteter som 
KL har været involveret i 

SAG-2016-03803 dabj 

 

Baggrund 

Sagera-programmet understøtter en række arkitekturaktiviteter i fælleskom-

munal og fællesoffentlig regi. Konkret sker det gennem arbejdsgrupper, re-

viewboards med videre. Nogle af projekterne har stor pressemæssig og poli-

tisk appel. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

KLs arkitektstab bidrager til fællesoffentlige og –kommunale projekter som 

del af SAGERA-programmet. I forhold til den igangværende udvikling med 

Regeringens udspil om Digital Service i Verdensklasse fra oktober 2018, er 

især borgernes adgang til oplysninger om sig selv og igangværende sager 

relevant. Ambitionen om "mit overblik", der samler borgernes kontakt med 

det offentlige, bygger blandt andet på  

 

– referencearkitektur for deling af data og dokumenter og  

– referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik samt  

– referencearkitektur for selvbetjening.  

 

I forlængelse af arbejdet med disse projekter gennemføres der pt. et arkitek-

turreview, der går på tværs af områderne 1.1, 1.2 og 1.3 i den Fællesoffent-

lige Digitaliserings Strategi. De tre initiativer dækker følgende områder:  

 

– Mere sammenhængende brugerrejser 
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– Bedre digital kommunikation  

– Overblik over egne sager og ydelser 

 

KLs arkitektstab har herudover bidraget til afklaring af muligheder og behov 

knyttet til projektet ’Sammenhængende borgerforløb’ fra den fælleskommu-

nale digitaliseringsstrategi. Slutrapport fra projektet er publiceret i november 

2018. 
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4. Status "Kommunernes Data og Infrastruk-
tur" 

 

 

4.1. Status fra Kommunernes Data & Infrastruktur (KDI) 

SAG-2017-06824 tck 

 

Baggrund 

Kommunernes Data & Infrastruktur v. Tyge Krarup giver en mundtlig oriente-

ring. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

På mødet giver KOMBIT en mundtlig status for: 

- Støttesystemerne 

- Serviceplatformen 

- Kommunernes Datafællesskab 
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5. Eventuelt  

 


