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IT-ARKITEKTURRÅDET
Dato:
Sted:

06-12-2018 10:00
KL, lokale S-10

'Rammearkitekturen er fundamentet for, at kommunerne
anskaffer effektive digitale løsninger, der styrker den
kommunale opgaveløsning og skaber sammenhæng på
tværs. Det sker med borgeren i centrum og på et åbent
marked.'
Vision for den fælleskommunale rammearkitektur, vedtaget af Kommunernes
It-Arkitekturråd februar 2017.
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1.

Siden sidst
Ghita Thiesen bød velkommen og meddelte, at Carsten Nydam -Rønved, arkitektkoordinator i Odense Kommune, deltager som observatør i mødet. Carsten er nyt medlem af forretningsudvalget for It-Arkitekturrådet.
Desuden meddelte Ghita, at It-Arkitekturrådets referent Zahra Al-Asfoor går
på barsel pr. 1.1.19, og opgaven overtages af it-arkitekt Rune Reimann Petersen, som derfor deltager i mødet.
Yderligere oplyste Ghita, at forrige referat for sag 2.4 ’ Kommunernes forberedelse til arkitekturen i AULA’ er justeret efter indsigelse fra projektet.
Ghita orienterede om, at sag 2.5 vedr. EESSI har status af "lukket" pga. de
pågående forhandlinger med staten. Eva Minke Andersen, It- og Digitaliserings-chef, Aabenraa Kommune, havde sendt en enkelt skriftlig præcisering
til sagen.
Desuden orienterede Ghita om, at KL i december 2018 gennemførte en justering af organisationen. Direktør Arne Eggert har fået direktøransvaret for
området, og de tidligere kontorer for Digitalisering og Borgerbetjening samt
Arbejdsgange og It-Arkitektur samles i et nyt ’Center for Digitalisering og
Teknologi’, som ledes af kontorcheferne Ghita Thiesen og Pia Færch. Ny organisering og ny strategi for KL’s arbejde med digitalisering vil være tema
på februar-mødet, hvor Arne Eggert også deltager.
Endeligt orienterede Pia Færch om, at projektet Adgang til egne data går
live med piloten i uge 50.
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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
Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:
–

tager orienteringen til efterretning

Drøftelse
It-Arkitekturrådet havde besøg af Christian Plaschke og Michael Bang Kjeldgaard fra Digitaliseringsstyrelsen. Christian præsenterede det nye udspil til
sammenhængsreformen ”Digital Service i verdensklasse”. Christian pointerede, at Danmark er frontløber på det digitale område, og det offentlige har
derfor et godt udgangspunkt, men skal forbedre sig.
Hertil præsenterede Christian tre udfordringer, som udspillet fokuserer på,
og som er udgangspunktet for reformsporets tre indsatsområder samt de tilhørende initiativer:
1. Viden, overblik og gennemsigtighed
a. Nedsætte et dataetisk råd, som skal komme med anbefalinger til regeringen omkring dataetik
b. Strategi for anvendelsen af data i den offentlige sektor
c. Mit overblik, som er en digital indgang (på borger.dk) for borgerne til den offentlige sektor
2. Digital service på borgernes og virksomhedernes præmisser
a. Sammenhængende digitale brugerrejser
b. Digitale id-beviser – NemID først, dernæst en kørekortapp.
Initiativet fokuserer på serviceforbedringer
c. Ensartet digital kommunikation. Initiativet er tosidet 1) indarbejder en hjemmel for digital kommunikation og 2) udarbejder ensartede juridiske regler og ensartet layout for selvbetjeningsløsninger
3. Accelererer teknologiudviklingen
a. Nye løsninger udbredes til flere
b. Investeringsfond – Staten investerer, hvis kommuner og regioner er villige til at gøre det samme
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c. Strategi for AI, hvor Digitaliseringsstyrelse skal finde frem til,
hvad skal der til for at løfte regeringens ambitioner på AI området
Christian meddelte, at Digitaliseringsstyrelsen som næste skridt i udmøntningen af initiativerne i reformsporet, har et ønske om at inddrage KL og
kommunerne i arbejdet. Dette skal ske gennem en digitaliseringspagt – en
erkendelse af, at hvis initiativerne skal lykkes, skal det være et fællesprojekt,
hvor staten, regionerne og kommunerne inviteres til forhandlingsbordet.
Rådet påpegede især nødvendigheden af fælles fundament, arkitektur og
sammenhænge for at initiativerne lykkes. Christian meddelte, at de udarbejdede referencearkitekturer netop prøver at skabe et fælles fundament. Udspillet præsenterer dog kun toppen af isbjerget for indsatserne og forudsætningerne er ikke beskrevet detaljeret, men Digitaliseringsstyrelsen er opmærksom på udfordringen.
Rådet spurgte til, hvordan Digitaliseringsstyrelsen vil sørge for, at udspillet
udmøntes i virkeligheden, og hvad processen er? Christian meddelte, at processen ikke var fastlagt endnu, men at udspillet kræver et stærkt samarbejde mellem parterne. Hertil spurgte rådet, om udspillet vil påvirke de allerede eksisterende initiativer i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og i
så fald hvordan. Christian informerede rådet om, at arbejdet med initiativerne i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi fortsætter som hidtil.
Rådet ville desuden vide, om Digitaliseringsstyrelsen har overvejet hvordan
det sikres, at initiativet ’mit overblik’ ikke resulterer i mange henvendelser fra
borgeren. Christian mente dog ikke, med reference til Silkeb org Kommunes
forsøg, at initiativet vil afføde mange henvendelser. Herudover stillede rådet
spørgsmålstegn ved, om deling af data på tværs vil medføre tilfredse og
glade borgere.
Rådet anbefalede desuden at gøre politikerne opmærksomme på, hvad arbejdet med indsatsområderne kræver, samt de forudsætninger det kræver,
såsom at skabe fælles fundament. Desuden mente rådet, at politikerne skal
være villige til at finansiere det.
Endeligt mente rådet, at det er en god ting, at man i Digitaliseringsstyrelsens
nye organisation har bragt arkitektur tæt på beslutningsrummet.

2.2.

Sammenhængsreformsudspillene og rammearkitekturen
SAG-2018-06236 akf/pfl
Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:
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-

drøfter, hvordan KL og kommunerne ud fra en it-arkitekturvinkel kan bidrage til at nå målene i de foreløbige udspil til Sammenhængsreform

Drøftelse
Anne Kathrine Fjord Marschall præsenterede KL’s kommentarer til initiativerne i Regeringens reformspor ”Digital Service i verdensklasse” og pointerede, at der endnu ikke har været dialog mellem staten og KL herom. Eftersom punktet var en fortsættelse af Digitaliseringsstyrelsens præsentation af
det nye udspil til sammenhængsreformen ” Digital Service i verdensklasse”,
fortsatte rådet sine drøftelser. Herudover påpegede rådet, at Dataetisk råd
ikke skal køre isoleret i et spor for sig selv, men involveres i projekterne.
Desuden bemærkede rådet, at staten, regionerne og k ommunerne skal have
en drøftelse om legitimiteten af data, anonymiserede data og mønstre for
data.
Rådet mente, at det er vigtigt, at kommunerne er med i initiativerne og anbefalede desuden at afstemme løsningerne med borgerne, så forventningerne
ikke bliver for høje i forhold til de løsninger, det offentlige tilbyder.

2.3.

Arkitekturtænkning i KOMBIT’s innovationsmodel
SAG-2017-06824 lvr
Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:
-

drøfter og giver input til proces for arkitekturvurdering for KOMBITs in-

novations og pilotprojekter
Drøftelse
Lars Vraa gav en kort præsentation af KOMBIT’s nye strategi 2018 -2022.
Herunder præsenterede han den nye innovationsmodel i KOMBIT og dens
betydning for arbejdet med rammearkitekturen. Lars meddelte, at udbredelsen af løsninger, der er implementeret i innovationsprojekter, sker uden for
innovations-modellen og kan foretages af forskellige interessenter.
Desuden præsenterede Lars et forslag til arkitekturstyring på innovationsprojekter; en checkliste i de sidste to faser (POC og Pilot), samt målarkitekturskitser og forretningsmodelskitser i pilotfasen.
Lars gav en dybere præsentation af checklisten, som resulterer i en risikoprofil, der kan anvendes til at vurdere arkitekturen for innovati onsprojekter.
I drøftelsen af innovationsmodellen spurgte rådet til processen omkring prioriteringen af innovationsprojekterne. Her meddelte KOMBIT, at prioriteringen
tager udgangspunkt i business cases, og projekterne skal have en forretningsmæssig værdi. Udvælgelse og prioritering af innovationsprojekterne,
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sker på basis af den kommunale interesse og den forventede værdiskabelse.
Rådet mener, at checklisten er et godt dialogredskab, som egner sig til innovationsprojekter, hvor der ikke udarbejdes arkitekturrapporter, men hvor der
er behov for risikobaserede arkitekturvurderinger.
Desuden påpegede rådet, at checklisten ikke kun er relevant i innovationsprojekter. KOMBIT nikkede til dette og oplyste, at checklisten udvikles løbende og skal ses som et redskab, der både kan anvendes til innovationsprojekter, og i andre sammenhænge i kommunale projekter (specielt miniprojekterne).
Peter Thrane, it-arkitekt i KL, mente ikke, at checklisten skal erstatte arkitekturrapporten, men at den kan være et godt supplement til afsnittet om arkitekturprincipper, og at bl.a. risikoprofilen med fordel kan indsættes i rapporten.
Endeligt foreslog rådet, at checklisten blandt andet kan udbredes via kommunernes it-arkitekturnetværk.

2.4.

FLIS-projektets forankring i rammearkitekturen
SAG-2017-06824 mss
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 ’Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata’

-

tager til efterretning, at FLIS-projektet vil vende tilbage med sager til ItArkitekturrådet som led i den arkitekturmæssige modning af de ovennævnte idéer

Drøftelse
Arkitekturrådet havde besøg af Morten Hass fra KOMBIT, som præsenterede FLIS-projektet og nogle af de udfordringer, projektet søger drøftelse af.
Morten nævnte, at et af de problemer, der opstår i kæden af informationsflow, er datavask, som resulterer i inkonsistente data samt dårlig datakvalitet, som påvirkes af, at data ændres i løbet af informationsflowet, fra man
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indtaster data til det er ude på LIS-løsningerne. Projektet er derfor interesseret i standarder og anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur for
at afhjælpe problemet. Herudover meddelte Morten, at projektet gerne ser et
samarbejde om at inkorporere FLIS byggeblokke i rammearkitekturen og
omvendt. Dette vil ifølge Morten medføre, at projektet ikke kun opnår et fælles sprog på tværs af informationsflowet, men også på tværs af kommunerne. Desuden fortalte Morten, at visionen for projektet er, at FLIS bliver
samlingspunktet, hvorfra der afleveres data til myndigheder som fx Danmarks Statistik m.fl., i stedet for at kommuner selv skal sende til flere parter.
Pernille Christensen, projektleder på initiativet ’Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata’ i regi af Sundhedsdataprogrammet, fortalte, at projektet
stræber efter at skabe gennemsigtighed. Ambitionen er, at data ikke i så høj
grad bliver vasket i løbet af informationsflowet, således at data ikke er til at
kende i sidste trin. Pernille viste en konceptuel arkitektur, hvor EOJ løsningerne afleverer til en fælles kommunal gateway via en snitflade. Derfra kan data deles med relevante parter. Pernille informerede rådet om, at
der eksisterer en klassifikationsservice, som skal sørge for, at klassifikationen Fælles Sprog III følges.
Pernille påpegede, at projektet er bevidst om, at datavask ikke kan undgås,
men gennemsigtigheden skal sørge for, at man får et bedre overblik over,
hvad der sker med data.
Morten Hass tilføjede, at FLIS gerne vil dække behovene for projektet
’Bedre data bedre sundhed’. Projektet foreslår, at i stedet for at bygge en ny
infrastruktur, vil EOJ-løsningerne kunne levere data til Serviceplatformen,
som derefter overfører data til de relevante parter. Hvis der er behov for, at
data skal behandles inden, kan data afleveres til en service (på nuværende
tidspunkt FLIS), som behandler og sender data videre. Desuden anbefaler
projektet, at man tager en fælles snak for at finde ud af prioritering af projekter, der skal ind i FLIS.
Rådet var positive overfor, at projektet ’Synlige Kommunale Sundheds - og
Ældredata’ er pilot og bruger lejligheden til at kvalificere den konceptuelle
arkitektur samt skabe et muligt mønster, der kan generaliseres.
Rådet spurgte om projektet har gjort sig tanker om konkurrenceudsættelse,
og om kommuner vil have mulighed for at kunne trække data. Morten svarede, at der er overvejelser om dette, men også at det vil kræve en fælles
snak. Desuden fortalte Morten, at der vil blive oprettet et API, der gør det
muligt at trække data ud.
Rådet spurgte, om Støttesystemet Klassifikation eventuelt kunne anvendes
som klassifikationsservice for FSIII. Hertil svarede Gitte Duelund, programchef for digitale projekter på social og ældreområdet, at komponenten bliver

SIDE | 10

IT-Arkitekturrådet | 06-12-2018

købt på markedet, da Støttesystemet Klassifikation ikke når at blive klar til
Fællessprog III. Det er stadig uvist, hvornår Klassifikation bliver klar.
Peter Thrane, it-arkitekt i KL, foreslog at KOMBIT kigger på, hvad der mangler for at tilgodese Fællessprog III’s behov for at komme på Klassifikation,
således at Klassifikation eventuelt udbygges, så behovene tilgodeses.
Endeligt mente rådet, at projektet er på rette vej og ser fornuftigt ud, men
bemærkede, at projektet kræver en stor organisering samt en afklaring af,
hvad projektet har brug for, og hvem der er ansvarlig.

2.6.

Den digitale erhvervsfremmeplatform
SAG-2018-04417 CHOR
Indstilling
Det indstilles at It-Arkitekturrådet:
– Drøfter KL's forventninger til platformen.
– Giver input til KL's forslag til målepunkter (KPI'er).
Drøftelse
Christian Olkjær-Rohde gav rådet status på samarbejdet med Erhvervsstyrelsen om Den Digitale Erhvervsfremmeplatform. Christian fortalte, at Erhvervsstyrelsen ikke har godkendt den governancestruktur KL har anbefalet
og foreslået. Dermed får KL ikke plads i bestyrelsen og styregruppen, men
derimod i to udviklingsfora, hvor KL bliver orienteret om arbejdet med platformen.
Desuden orienterede Christian om, at der er en stor politisk opmærksomhed
omkring platformen, da denne først implementeres i juni 2019, mens besparelserne som den skal sørge for, allerede skal høstes fra januar 2019. Hertil
oplyste Christian, at KL’s bestyrelse er opmærksom på platformen og er interesseret i projektets økonomi.
Christian informerede rådet om, at Erhvervsstyrelsen har nikket til målpunkterne og til afrapporteringen samt synliggørelse af de kommunale tilbud.
Desuden orienterede Christian om, at KL medio december har møde med
Erhvervsstyrelsen om det kommunale input til indhold og funktioner samt
målepunkter, som fokuserer på platformens understøttelse af den kommunale service.
Rådet påpegede vigtigheden af at have reelle effektmål og ikke kun begrænse sig til mål i forhold til værktøjet. Desuden mente rådet, at platformen
kan supplere, men ikke erstatte de tilbud, som kommunerne har, blandt andet dialogen og samtalerne med virksomhederne. Rådet spurgte ind til plat-
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formens funktionaliteter, herunder mulighederne for at synliggøre lokale forhold. Rådet understregede, at projektet skal være opmærksom på parametre, som har en indvirkning på virksomhedens succes samt hvilken betydning platformen har for de kommunale medarbejdere.
Endeligt foreslog rådet, at projektet kan opsætte målinger, som observerer
virksomhedernes brug af platformens processer, og at et uvildigt bureau foretager en brugertilfredshedsundersøgelse.
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3.

Status for program "Sammenhæng og genbrug af rammearkitektur (SAGERA)"

3.1.

Programstatus
SAG-2018-04922 JTP
Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:
-

tager programstatus til efterretning

Drøftelse
Jan Struwe Poulsen orienterede rådet om den overordnede programstatus
og gav en kort status for projekt 2, 3, 4 og 5 i programmet. Herunder orienterede Jan om øget ressourcebrug på projekt 2, hvor der arbejdes på udarbejdelse af fim, og flere artikler er publiceret og på vej på kl.dk. Endvidere oplyste Jan om en masterclass der udbydes i samarbejde med KOMBIT og
Kit@. Masterclass'en er for it-teknikere og omhandler konkret og praktisk
anvendelse af Støttesystemerne og den fælleskommunale rammearkitektur.
Desuden meddelte Jan, at kontoret for Arbejdsgange og It-arkitektur har ansat ny chefkonsulent med tiltræden pr. 1.1.19. Line Laudrup, cand.
scient.pol., og kommer fra Moderniseringsstyrelsen. Line vil bl.a. få ansvar
for arkitekturnetværket og projektlederrollen i projekt 4 i SAGERA.
Rådet tog orienteringen til efterretning og spurgte, til målgruppen for de
planlagte film. Jan påpegede, at der skelnes mellem arkitekter og ledere,
hvorfor der laves to typer film målrettet de to målgrupper.
Rådet spurgte tillige om målgruppen for masterclass ligger fast, da kommunerne nu, hvor programmet er publiceret, har bedre mulighed for at vurdere,
hvem der kan deltage. Jan oplyste, at der er mulighed for at tilmelde andre
til masterclassen.

3.2.

Forslag til styringsmodel for indhold på INFO (platform for
udstilling af rammearkitekturen
SAG-2018-04655 vno
Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:
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-

godkender forslag til styringsmodel for indhold på
INFO.rammearkitektur.dk

Drøftelse
Vibeke Normann præsenterede et forslag til styringsmodel for indhold på
INFO, herunder de tre kategorier for indhold: Optaget, På vej og Laboratorium. Desuden præsenterede hun kategorierne Kommunal inspiration og Øvrigt indhold, som ikke er en del af den fælleskommunale rammearkitektur,
men er relevant for kommunerne som inspiration til arbejdet med rammearkitektur. Tillige præsenterede Vibeke processen for forslag til nyt indhold og
oplyste, at de fællesoffentlige statusangivelser bliver anvendt med tilføjelse
af angivelsen ’udfaset’.
Rådet var positive over for styringsmodellen og godkendte forslaget.

3.3.

Overvejelser om konceptet for Kommunernes It-arkitekturnetværk i 2019
SAG-2017-05411 zaha
Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:
-

drøfter oplægget til videreførelse og justering af Kommunernes It-arkitekturnetværk 2019

Drøftelse
Zahra Al-Asfoor orienterede om Kommunernes It-arkitekturnetværk 2019.
Netværket vil fastholde det bedste fra 2018, herunder formen med tre lokale
regionale møder og et fælles møde på tværs af regionerne. Der vil dog være
nogle justeringer, så planlægningen af netværket bliver bedre. Som tidligere
nævnt overtager Line Laudrup ansvaret for netværket 2019. Rådet tog
orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

3.4.

Mundtlig orientering om antal indkomne ansøgere til Rammearkitekturpuljen 2019
PRJ-2016-00018 dabj
Indstilling
Det indstilles, at
– Arkitekturrådet tager orienteringen til efterretning.
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Drøftelse
Dan Bjørneboe oplyste rådet om, at projektet har modtaget en ansøgning fra
Favrskov Kommune til Rammearkitekturpuljen 2019. Ansøgningen er sat i
proces. Rådet tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at projektet skal øge kommunikationen om puljen og forbedre denne, således der
modtages flere ansøgninger. Kit@ kan med fordel indtænkes i kommunikationen.

3.5.

Resultat af evaluering af rammearkitekturpuljeprojekterne
fra 2017
PRJ-2016-00018 dabj
Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:
– drøfter de foreløbige konklusioner af evalueringen af 2017-projekterne
Drøftelse
Dan Bjørneboe orienterede om evalueringen af de rammearkitekturprojekter,
som har modtaget puljemidler i 2017. Alle fire projekter har besvaret det udsendte selvevalueringsskema. Rådet tog orienteringen til efterretning med
bemærkning om, at projektet skal være opmærksom på, at resultaterne afspejler en selvevaluering. Projektet kan med fordel inddrage andre kommuner i evalueringen af projekterne. Dan oplyste, at projektet forbereder en
uvildig evaluering af samtlige projekter i 2020.

3.6.

Udvalgte fælles- og tværoffentlige arkitekturaktiviteter som
KL har været involveret i
SAG-2016-03803 dabj
Indstilling
Det indstilles, at
– Arkitekturrådet tager orienteringen til efterretning
Drøftelse
Dan Bjørneboe orienterede om KL’s arkitektstabs bidrag til fællesoffentlige
og fælleskommunale projekter som del af SAGERA-programmet. Herunder
orienterede Dan om et arkitekturreview, der går på tværs af initiativerne 1.1,
1.2 og 1.3 i den Fællesoffentlige Digitaliserings Strategi. Herudover har KL’s
arkitektstab bidraget til afklaring af muligheder og behov k nyttet til projektet
’Sammenhængende borgerforløb’ fra den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Rådet tog orienteringen til efterretning.
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4.

Status "Kommunernes Data og Infrastruktur"

4.1.

Status fra Kommunernes Data & Infrastruktur (KDI)
SAG-2017-06824 tck
Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:
-

tager orienteringen til efterretning

Drøftelse
Tyge Krarup, projektchef på KDI, gav status for Kommunernes Data & Infrastruktur. Tyge gennemgik status for genudbud af driften af Serviceplatformen. Han meddelte, at 4 kandidater har været inde til f orhandlingsmødet.
Hovedsageligt forhandles om følgende emner:


Krigsparagraffen og global delivery



Differentieret timepriser



Tidsplan for transitionen



Rapportering på testcases under transition



Tværgående release management



Kapacitetsstyring

Hertil spurgte rådet, om de forskellige tilgange til transition er en faktor, som
KOMBIT er opmærksom på. Tyge meddelte, at KOMBIT er opmærksom på
dette.
Yderligere meddelte Tyge, at organisering af KDI er ved at blive nytænkt for
at anvende kompetencerne i programmet bedst. Hertil oplyste han, at
KOMBIT planlægger at afholde kommunedage i 2019, hvor der orienteres
om KDI og de services vi udstiller via den fælleskommunale infrastruktur.
Rådet påpegede, at kommunerne efterspørger mere gennemsigtighed i forhold til de punkter kommunerne melder ind og især ændringsønsker til KDI.
Desuden orienterede Tyge om, at programmet arbejder med at forbedre SAPAs anvendelse af Støttesystemerne i forhold til svartider. Der er oprettet en
Task Force til formålet, og ambitionen er at lukke denne inden jul.
Endeligt sluttede Tyge med at præsentere statistikker for anvendelsen af
den fælleskommunale infrastruktur.
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5.

Eventuelt
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