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NOTAT 

 

Høringsvejledning 

Kære kommuner 

 

Hermed vejledning til kommentering af et sæt uddybende tekster til de fæl-

leskommunale arkitekturprincipper og –regler, som blev vedtaget medio 

2018. 

 

Når du forholder dig til materialet, er det vigtigt at skelne mellem selve arki-

tekturprincipperne og –reglerne (tekster med grå baggrund) og uddybnin-

gerne af reglerne (tekster med hvid baggrund). Arkitekturprincipper og –reg-

ler er politisk godkendt og kan derfor ikke ændres.  

 

Arbejdsgruppen bag materialet ønsker specielt input vedrørende: 

 

 Aspekter, vejledninger og eksempler I har kendskab til, men som 

ikke indgår i materialet pt. 

 Yderligere uddybninger og præciseringer af materialets formulerin-

ger. 

 Kommentarer til materialets tekster ift. anvendelighed og formulering 

Supplerende information om materialet 

Formål og målgruppe for materialet 

At guide kommunerne i arbejdet med at indkøbe og udvikle it-løsninger i 

henhold til de gældende principper, regler og god dataskik. Hvordan skal 

reglerne forstås og hvordan efterlever man dem? 

 

Målgruppen er kommunale it-arkitekter og andre, der arbejder med it-arkitek-

turstyring i kommunerne 

Form og formidling 

Arkitekturprincipper og –regler er opbygget efter en model, hvor hvert princip 

indeholder den originale tekst fra de fællesoffentlige arkitekturprincipper og –

regler. Arkitekturreglerne er, hvor relevant, suppleret med en kommunal tilfø-

jelse, der præciserer anvendelsen og konsekvensen af reglen for kommu-

nerne (bullet angivet med blå tekst).  

 

Endvidere er der for hver arkitekturregel blevet udarbejdet en uddybende 

tekst, som udfolder arkitekturreglen i forhold til den kommunale anvendelse. 

Gerne en handlingsanvisende tekst med fremhævelse af eventuelle op-

mærksomhedspunkter, hvis relevant, og med henvisning til metoder, vejled-

ninger, eksempler, 'læs også' etc.  

 

Når materialet efter endt høring er klar til formidling til målgruppen, vil det 

ske på INFO.rammearkitektur.dk, og de uddybende tekster vil vises i umid-

delbar tilknytning til den pågældende arkitekturregel, men med klar angi-

velse af, at det er en uddybende tekst. 
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Bemærk, at det er et dynamisk materiale, dvs. at der løbende vil ske opdate-

ring, fx er der flere steder henvisninger til supplerende, fællesoffentlige me-

toder og øvrigt materiale, som pt er under udarbejdelse.  

Om processen 

I forlængelse af vedtagelsen af de reviderede fælleskommunale arkitektur-

principper og –regler har en arbejdsgruppe bestående af Peter Falkenberg, 

Peter Thrane, Julie Kristoffersen Bendtsen og Vibeke Normann udarbejdet 

det materiale som nu er i høring. 

 

Materialet er bl.a. baseret på input fra høring blandt kommuner og KOMBIT 

af arkitekturprincipper og –regler i foråret 2018. Dvs. at arbejdsgruppen i vi-

dest muligt omfang har taget højde for at de uddybende tekster kan adres-

sere nogle af de spørgsmål og problematikker, som målgruppen har rejst i 

høringssvarene.  

 

Høringssvar sendes til skar@kl.dk senest den 8. februar 2019. 

 

PÅ FORHÅND TAK FOR HJÆLPEN! 
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