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1. Siden sidst  

 

 

1.1. Siden sidst 

SAG-2018-06188 GHT 

 

Baggrund 

Her skrives baggrunden 

 

Indstilling 

Her skrives indstillingen 

 

Sagsfremstilling 

Her skrives Sagsfremstillingen 
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2. Drøftelsessager 

 

      

 

2.2. Langsigtet målbillede for den fælles it-infrastruktur på 
sundhedsområdet 

SAG-2019-00629 PRK/PFL/LVR 

 

Baggrund 

På baggrund af aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2018 

blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om at færdiggøre arbejdet 

med et samlet målbillede for den fællesoffentlige it-infrastruktur på sund-

hedsområdet. I arbejdet skulle indgå governance og finansieringsmodel med 

henblik på at drøfte opfølgning frem mod økonomiaftalen for 2020. Arbejdet 

skulle være fuldført inden udgangen af 2018, men er lidt forsinket, og den 

endelige version af målbilledet forventes forelagt den nationale bestyrelse 

for sundheds-it den 3. april 2019 efter en høringsrunde. 

 

Indstilling 

Det indstilles at It-Arkitekturrådet: 

 

- drøfter om de foreløbige takter i målbilledet har den rette kurs 

- drøfter om målbilledet forekommer retvisende eller om der er mang-

ler i det 

- drøfter governance: hvordan styrer vi, hvem og hvordan afgøres 

det, om en byggeblok er nødvendig, og hvor kommer pengene fra?  

 

Sagsfremstilling 

Formålet med et samlet målbillede for den fællesoffentlige it -infrastruktur på 

sundhedsområdet er at sætte rammer og retning for udviklingen af det digi-

tale fundament og den samlede digitaliseringsindsats på sundhedsområdet. 

Målbilledet skal således også være med til at skabe klarhed over, hvad der 

bygges ind i infrastrukturen, samt hvordan og hvor, dette foregår. 

 

Arbejdet med målbilledet skal understøtte, at den lokale digitaliseringsind-

sats i højere grad kan baseres på den fælles infrastruktur. Målet er, at man 

hurtigere kan udvikle nye systemer lokalt, da elementerne i infrastrukturen 

kan bruges som byggeblokke, som kan benyttes fleksibelt alt efter de lokale 

behov og ønsker. 

 

Arbejdet skal på sigt føre til, at infrastrukturen kommer tættere på at være et 

egentligt økosystem. Økosystem betegner et kompleks af systemer, hvor 
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løst koblede komponenter – fælles byggeblokke – spiller sammen og gensi-

digt understøtter hinanden. Den løse kobling tillader, at de enkelte kompo-

nenter fortsat kan udvikle sig på sine egne præmisser, åbent og leverandør-

uafhængigt, når blot koblingen til økosystemet opretholdes. Udgangspunktet 

herfor er nationalt fastsætte rammer og regler, der konstituerer økosyste-

met. 

 

Styregruppen for arbejdet med målbilledet for it-infrastrukturen består af tre 

statslige, tre regionale og tre kommunale repræsentanter. Formandskabet 

varetages af Sundhedsdatastyrelsen. 

 

Der er med afsæt i et seminar i Korsør i foråret udpeget tre overordnede te-

maer: 

1. Borgeren som aktiv partner 

2. Sammenhæng i sundhedsvæsenet 

3. Databaseret forebyggelse og behandling  

 

De foreløbige resultater af arbejdet er i kort form: 

 

Metoderamme for målbilledet: Der er udarbejdet en metoderamme, der ned-

bryder de fastlagte temaer i mål samt overordnede beskrivelser af evner i in-

frastrukturen, som skal være til stede, for at infrastrukturen kan løfte de ud-

pegede temaer og mål. Evnerne brydes herefter ned i konkrete ”bygge-

blokke” (både eksisterende og ikke-eksisterende), som skal være til stede i 

infrastrukturen for at evnerne kan opfyldes.  

 

Tabel 1. Niveauer i opbygningen af målbilledet 

N 

i 

v

e

a

u   

Beskrivelse  Eksempel  

T

e

m

a  

Temaerne udtryk-

ker de overord-

nede behov på 

sundhedsområdet, 

som målbilledet 

skal adressere 

Borgeren som aktiv 

partner 

M

å 

l 

Målsætninger for 

hvilke behov, der 

ønskes opnået in-

den for hvert tema  

  

Styrket interaktion og 

dialog mellem borger 

og sundhedsvæsen  
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N 

i 

v

e

a

u   

Beskrivelse  Eksempel  

E

v

n

e 

r 

Funktionaliteter i 

infrastrukturen, 

som muliggør mål-

sætningernes op-

fyldelse  

Deling af centrale data 

om borgeren  

 

B

y

g

g

e

b 

l 

o

k

k

e  

Elementer i infra-

strukturen, som 

kan bibringe de 

ønskede evner  

Borgerens medicinop-

lysninger  

 

Tanken er, at metoderammen kan anvendes både i forhold til det oprindelige 

scope og også til det videre arbejde med at udbygge målbilledet, så det 

også omfatter datainfrastruktur. Der er desuden sigtet mod, at metoderam-

men skal være dynamisk, så den kan imødekomme den teknologiske udvik-

ling samt den generelle udvikling på sundhedsområdet, således at målbille-

det kan revideres og udvides løbende.  

 

En første version af målbilledet 

I alt består målbilledet af fem views, som viser forskellige dimensioner af 

målbilledet og dets komponenter, jf. tabellen ovenfor. For de tre foreløbigt 

opstillede temaer i målbilledet er der identificeret 42 evner, som forventes at 

kunne løfte temaerne. Hertil er der identificeret 61 byggeblokke fordelt på 9 

overordnede grupper. Derudover er der foretaget en afgrænsning til 10 per-

sonaer (både borgere og sundhedsprofessionelle) med specifikke behov, 

hvis opfyldelse byggeblokkene sidenhen skal kobles op på.  

 

Roadmap for arbejdet med at realisere målbilledet 

Som følge af forskellig grad af modenhed i målbilledets byggeblokke samt 

udviklingen af endnu ikke-eksisterende byggeblokke, er der udarbejdet et fo-

reløbigt roadmap for det videre arbejde med realiseringen af målbilledet. 

Roadmappet udtrykker således den tidsmæssige udvikling i målbilledet.  
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KL's sekretariats og KOMBIT's vurdering  

Overordnet er det positivt med et målbillede, der anvender samme tilgang til 

et målbillede, som kommunerne gør i tilknytning til den fælleskommunal ram-

mearkitektur. Det er positivt med et forretningsdrevet afsæt fremfor et snæ-

vert teknisk og løsningsspecifikt. Det giver strategisk retning. 

 

Der er en række opmærksomhedspunkter: 

– Governance. Hvem beslutter hvilke byggeblokke og hvor de bygges? 

– Hvad er sammenhængen til fællesoffentlige byggeblokke og fælles-

kommunale (hvis perspektivet skal være løst koblet og sammenhæn-

gende og dermed ikke kun sundhedsdomænespecifikt)? 

– Casen med gravide, som er valgt som showcase, er en perifer case. 

Der bør medtages cases med et stort antal patienter/borgere på 

tværs af sundhedssektoren, så vi ved, det er cases med stor tyngde 

(antal, økonomi, kompleksitet). Det kunne være den ældre medicin-

ske patient, kronikere og de 50.000 mest multisyge fra et tværgående 

komplekst patientforløb. 

– Risiko for domænespecifikt tunnelsyn. Kommunalt behov for deling af 

væsentlige oplysninger på tværs af domæner (social, sundhed, skole, 

arbejdsmarked etc.). Fx tager gravidecasen ikke højde for at dele op-

lysninger hos udsatte familier på tværs af sundhedspleje, misbrug, fa-

milievejleder etc. 

– Behov for en bred høringsfase i kommunerne. 

 

Bilag 

'Rammesætning for det fælles digitale fundament på sundhedsområdet '. 

Præsentationen vil blive gennemgået på mødet. 

 

 

2.3. Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge 

SAG-2019-00683 PRK 

 

Baggrund 

KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen har i regi af Den Fællesof-

fentlige Digitaliseringsstrategi (initiativ 3.1) igangsat og gennemført et pro-

jekt, hvor målet er at undersøge, hvordan man kan øge koordination og 

samarbejde på tværs af myndigheder, så borgerne både møder en samar-

bejdende offentlig sektor samt får bedre mulighed for at mestre eget liv. 

Hensigten med projektet er at vise, hvordan den fælleskommunale ramme-

arkitektur konkret kan anvendes med udgangspunkt i, hvad der er menings-

fuldt for borgere og fagpersoner. 

 

Indstilling 
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Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

– tager afrapporteringen af afslutningsrapporten "Sammenhængende 

borgerforløb for udsatte børn og unge" til efterretning 

– drøfter mulighederne for videre udbredelse af projektets tilgang til 

at skabe bedre sammenhæng på tværs af fagområder og sektorer 

 

Sagsfremstilling 

Danske Regioner og KL har i samarbejde med Region Nordjylland og Aal-

borg Kommune afsluttet projektet "Sammenhængende borgerforløb for ud-

satte børn og unge".  Projektet har vist, at det på kort tid er muligt at sikre 

bedre sammenhæng for borgerne og bedre koordinering mellem de involve-

rede myndigheder ved hjælp af den fælleskommunale rammearkitektur.  

 

Det tilskrives rammearkitekturens generiske begreber (byggeblokke), der 

kan indeholde samt strukturere specifikke begreber fra de forskellige aktø-

rers fagligheder og systemer. Et eksempel herpå er en diagnose fra lægen 

og et notat fra læreren om, hvordan det går i skolen. Både diagnosen og no-

tatet beskriver oplysninger om, hvordan barnet har det. Begge passer derfor 

ind i det generiske begreb (byggeblokken) "Tilstand".  

 

Når forskellige typer af data kobles til samme generiske begreb, så bliver 

det muligt at samle og sidestille data, så borgeren eller en fagperson kan 

danne sig et overblik over alle de informationer, der handler om barnets til-

stand, også selv om lægen og læreren i sagens natur beskr iver tilstand med 

forskellige faglige termer. 

 

Projektet har således demonstreret, at en udvekslingsmodel baseret på den 

fælleskommunale rammearkitektur kan bruges som en udvekslingsstandard, 

på tværs af social- og sundhedsområdet, til at dele information om udsatte 

børn og unge mellem relevante fagpersoner og borgere. 

 

Bilag 

Afslutningsrapport samt tilhørende bilag, januar 2019 

 

      

 

2.5. Status for arbejdet med initiativ 8.1 i den fællesoffentlige di-
gitaliseringsstrategi 

SAG-2016-03803 DABJ 

 

Baggrund 
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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.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at It- Arkitekturrådet: 

 

- tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Der gives på mødet en mundtlig orientering om status for arbejdet med initi-

ativ 8.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, herunder særligt:  

 

 Mit overblik 

 Datastrategi 

 Arbejdet med standarder, herunder EU-standarder 

 

 

 

2.6. FLIS-projektets forankring i rammearkitekturen – del 2 

SAG-2018-06188 MSS 

 

Baggrund 

FLIS-projektet har sat en række projektmål, som kan få betydning for den 

fælleskommunale rammearkitektur, og som vil rejse behov for, at It-Arkitek-

turrådet sætter retningen, jf. rådets drøftelse af FLIS den 6. december 2018. 

Denne sag lægger op til drøftelse af det væsentligste tema, nemlig FLIS 

standardisering af data samt af kvalitetsmål for kommunale opgaver. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

– drøfter og kommenterer overvejelser i FLIS-projektet med hensyn til 

standardisering af data samt af kvalitetsmål for kommunale opgaver 

via FLIS 

 

Sagsfremstilling 

FLIS projektmål indebærer ideer til fælleskommunale tiltag, der – hvis de re-

aliseres – kan få betydning for den fælleskommunale rammearkitektur, og 

som vil rejse behov for, at It-Arkitekturrådet sætter retningen.  

Det gælder: 

 



IT-Arkitekturrådet | 26-02-2019 

 SIDE  |  10 

– FLIS projektmål nr. 2 om tilvejebringelse af kildedata til kommu-

nerne fra kommunale og statslige systemer (afventer modning og 

finansiering) 

– FLIS projektmål nr. 3 om national standardisering af data samt af 

kvalitetsmål (pilot igangsættes på Skole) 

– FLIS projektmål nr. 5 om fælleskommunale forenklede dataleveran-

cer til staten (afventer modning og finansiering) 

 

 

 

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 KL's projekt ’Synlige Kommunale Sundheds- og 

Ældredata’, der samtidig realiserer et sundhedsdatainitiativ omkring FLIS.  

 

Den 6. december 2018 drøftede rådet projektmål 2 vedrørende Kildedata 

samt sundhedsdataprogrammets initiativ. Projektmål 5 vedrørende fælles 

dataleverancer til staten ønskes drøftet med rådet på et kommende møde. 

På rådets aktuelle møde drøftes mål 3, som formentlig er det vigtigste punkt, 

nemlig hvordan FLIS kan bidrage til national standardisering af data og af 

kvalitetsmål for kommunernes opgaver, samt hvordan udvalgte datastandar-

der kan blive en del af den fælleskommunale rammearkitektur. 

 

FLIS-projektet startede op før monopolbruddet som et interessevaretagel-

ses-projekt. Ved at etablere en infrastruktur, hvor kommunerne kunne ”spio-

nere på sig selv”, kunne man forebygge, at s taten opbyggede noget sådant 

og ”spionerede på kommunerne”. FLIS metoder og arkitektur er derfor etab-

leret før rammearkitekturen med afsæt i god praksis for BI/LIS-løsninger, der 

går på tværs, men ikke med sigte på en fælleskommunal rammearkitektur.  
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Den 5. december 2018 – dagen før rådets forrige drøftelse af FLIS – beslut-

tede FLIS styregruppen 10 nye projektmål (se bilaget), hvoraf særligt mål nr. 

3 stiller krav om, at data og nøgletal i FLIS forankres i rammearkitekturen:  

  

 

 

Målet udspringer af det problem, at både kommunerne, statslige styrelser 

mv. og Danmarks Statistik måler på kommunernes opgaver via nøgletal, 

men på forskellige måder, der typisk ikke kan sammenlignes. Kommunerne 

oplever, at forekomsten af konkurrerende og forskellige nøgletal på e t om-

råde svækker tilliden til alle nøgletal og ledelsesdata generelt.  

 

FLIS styregruppe har derfor besluttet det ambitiøse mål, og KL har opgaven 

med at få statslige myndigheder, herunder Danmarks Statistik, med på at 

samordne nøgletallene, så der kan skabes national enighed om, hvordan 

man måler på kommunernes opgaver. Dette omfatter i sagens natur både 

nøgletal og deres kildedata fra fagsystemer mv., hvorfor der reelt er tale om 

rammearkitektur i fællesoffentlig forstand.  

 

KL er derfor i proces med Undervisningsministeriet med henblik på, at det 

forestående arbejde med nøgletal på Elevfravær, lovet i Økonomiaftalen, 

kan munde ud i ét sæt af nationale nøgletal, som både kommuner og stat 

bakker op om. FLIS har derfor udvalgt skoleområdet som pilot for målet  og 

for at få FLIS data forankret i rammearkitekturen. 

 

FLIS har etableret de facto standarder for data 

Monopolbruddets sags- og dokumentindeks, der muliggør SAPA, bygger på 

en fælles standard som defineret i rammearkitekturens byggeblokke Sag og 

Dokument, der skal forene opfattelsen af Sager og Dokumenter i mange for-

skellige fagsystemer og ESDH.  

 

På samme måde er FLIS for fx at danne én sandhed om status på fravær i 

kommunerne, nødt til at have indbygget nogle de facto standarder/bygge-

blokke for fx Medarbejder, Ansat, Fravær mv., som forener opfattelserne i de 

to personalesystemer fra hhv. KMD og Silkeborg Data og hos de kommu-

nale aftagere af data fra FLIS. 

 

Det betyder, at FLIS i dag ikke blot på personaleområdet, men på alle områ-

der i FLIS, indeholder de facto standarder for data på tværs af markedets 

forskellige systemer på hvert område.  
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FLIS de facto standarder bør nyttiggøres i rammearkitekturen 

Perspektivet kunne være, at nogle af FLIS de facto standarder bliver optaget 

i rammearkitekturen og modnet til egentlige byggeblokke, som bliver autori-

tative og forpligtende, både for FLIS og for fagsystemer på markedet.  

 

Dette vil på den ene side betyde, at FLIS investeringer i datamodellering bli-

ver kapitaliseret i den bredere digitalisering, men på den anden side også, at 

FLIS får løftet datakvaliteten, fordi FLIS og kildesystemerne har en mere 

fælles forståelse af de data, der udveksles. Færre data fra kildesystemer bli-

ver sorteret fra, fordi færre data er uforståelige for FLIS, og kommunerne op-

lever, at tal i FLIS passer bedre med fagsystemerne. 

 

FLIS og dets kildesystemer bør gradvist tilpasse sig rammearkitekturen 

Omvendt er der behov for, at FLIS gradvis tilpasser sig de standarder i form 

af besluttede byggeblokke, som rammearkitekturen – ikke mindst via mono-

polbruddet – har etableret. FLIS bør formulere en strategi for, hvordan stan-

darder løbende skal indoptages i samarbejde med de fagsystemer, som er 

kilder til FLIS. Bl.a. er FLIS p.t. i en proces med at integrere til Økonomi- og 

Indenrigsministeriets officielle kontoplan som en klassifikation i rammearki-

tekturen fra støttesystemet Klassifikation. Den har tidligere været manuelt 

vedligeholdt og er derfor blevet opdateret for sent. 

 

FLIS bør tage initiativ til nye klassifikationer i rammearkitekturen 

På rådets drøftelse af FLIS i december 2018 blev nævnt, at det på området 

udsatte børn er en udfordring, at kommunerne fx i DUBU angiver lovgrund-

lag for foranstaltninger som fritekst, og at der ikke foreligger en klassifika-

tion, som angiver hvilke foranstaltninger, der udspringer af hvilket lovgrund-

lag. For at kunne danne ledelsesdata har FLIS har været nødt til at foretage 

en ad hoc standardisering/klassifikation af, hvordan fritekstfelterne kan tol-

kes mere entydigt, men på trods af dette må mange registreringer sorteres 

fra i FLIS, så ledelsesdata ikke altid svarer til fagsystemet. 

 

DUBU-projektet overvejer nu at modne en klassifikation til beslutning på om-

rådet, hvilket vil styrke datakvaliteten, når en sådan klassifikation er indar-

bejdet i FLIS og i de forskellige børne/unge-systemer på markedet. FLIS ”de 

facto klassifikation” vil blive spillet ind som bidrag til DUBU 's arbejde. FLIS 

bør gøre Arkitekturrådet, KL's fagkontorer og kildesystemerne opmærksom 

på andre områder, hvor der er behov for standardiserede klassifikationer og 

spille FLIS eventuelle de facto klassifikationer ind til et sådant arbejde.  

 

FLIS iværksætter et pilotprojekt på skoleområdet 

Et af de områder hvor FLIS muligvis besidder den bedste fælleskommunale 

de facto model er Skole. Der har ikke været fælleskommunale systemer på 

skoleområdet før Aula, og Aula berører som en samarbejdsplatform kun i 



IT-Arkitekturrådet | 26-02-2019 

 SIDE  |  13 

begrænset omfang de centrale begreber fra kommunernes fagsystemer på 

skoleområdet. Men FLIS har været nødt til at etablere en de facto bredere 

skolemodel for at kunne beregne nøgletal på skoleområdet.  

 

FLIS har kravsat, at samtlige informationsmodeller, logiske og fysiske data-

modeller kan udveksles mellem henholdsvis leverandørens og KL/KOMBITs 

arkitekturværktøjer (Qualiware). Denne udveksling vil  blive påbegyndt nu 

med skoleområdet som pilot, så FLIS og rammearkitekturen kan blive stadig 

bedre synkroniseret i fremtiden. 

 

Da modellen skal opdateres nu, med henblik på Elevfravær og en række 

fejlrettelser fra kommunernes datavalidering på skoleområdet, er det oplagt 

at benytte lejligheden til at opgradere de facto modellen til en egentlig infor-

mationsmodel. 

 

FLIS datamodel vil derfor i bedste fald kunne blive et afsæt for rammearki-

tekturens informationsmodel på skoleområdet. Udover at en sådan model 

kan styrke FLIS datakvalitet, så er den også efterspurgt i arbejdet med Aula 

og BPI (BrugerPortalsInitiativet på skoleområdet). FLIS-projektet vil koordi-

nere med disse projekter og med STIL (Styrelsen for It og Læring).  

 

FLIS-projektet vil rapportere tilbage til rådet om fremdrift og erfaringer fra pi-

lotforsøget på Skole med henblik på at fastlægge mere generelt, hvordan 

FLIS skal forankres i rammearkitekturens indhold og metoder. 

 

Bilag 

FLIS projektmål af 5. december 2018 

 

 

 

 

2.7. Bedre sammenhænge fra grundskole til ungdomsuddan-
nelse 

SAG-2016-04115 SJO 

 

Baggrund 

Optimum IT er på vegne af KL ved at gennemføre analyse og udarbejde en 

rapport, som anviser digitale løsningsmuligheder for at lette overgangene 

mellem grundskole og ungdomsuddannelse. De unges overgange involverer 

potentielt mange aktører, som har hver deres it-understøttelse og interne ar-

bejdsgange. Videns- og informationsudveksling sker derfor ikke ensartet og 

systematisk, men er afhængigt af lokale praksisser og/eller de unges evne til 

selv at bære relevante informationer videre.  
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Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- drøfter og giver input til de skitserede løsningsscenarier for realise-

ring af målbilledets egenskaber. 

- vurderer rapportens anbefalinger i forhold til sammenhæng og 

eventuelt sammenfald med andre igangværende strategiske initiati-

ver og indsatser i kommunerne og fællesoffentligt.  

 

Sagsfremstilling 

De unges forløb fra de første overvejelser om valg af ungdomsuddannelse, 

og til de på et tidspunkt forhåbentlig står med en gennemført ungdomsud-

dannelse, kan følge et utal af forskellige stier. Omkring 70% af en årgang er-

klæres uddannelsesparate og tager den direkte vej til en ungdomsuddan-

nelse. Men der er også store grupper, som oplever et mere udfordrende for-

løb imod en ungdomsuddannelse. Et forløb hvor det ikke er unormalt med 

skift mellem flere forskellige uddannelsesinstitutioner undervejs, som fx fol-

keskole, efterskole, 10. klasse, produktionsskoler (som fra 1/1-2019 hedder 

Forberedende Grunduddannelse (FGU)) mv. Derudover er der også en 

gruppe af unge, som forsvinder helt ud af uddannelsessystemet og måske 

pludselig melder sig på jobcenteret i stedet.  

 

Området er aktuelt med FGU-reformen under omlægning, hvor kommunerne 

står overfor at få en endnu større rolle og ansvar. De skal etablere kommu-

nale ungeindsatsenheder, og vejlederne skal i den forbindelse potentielt 

også have adgang til oplysninger om de unge, som måtte findes på fx be-

skæftigelses- og/eller socialområdet i kommunen. Centralt er også de unges 

krav på en uddannelsesplan, som følger dem fra grundskolen og til en even-

tuelt færdiggjort ungdomsuddannelse.   

 

Analysen peger på, at der ikke er nogen samlet understøttelse af de unges 

servicerejser igennem uddannelsessystemet. De mange forskellige aktører , 

der potentielt er involveret undervejs i de unges servicerejser, har hver især 

egne arbejdsgange og fagløsninger. I grænsefladerne mellem aktørerne og 

deres it-løsninger er det som hovedregel den unge selv, som skal bære in-

formationerne videre. Som svar på udfordringerne peger analysen på:  

 

 Et målbillede for et digitalt elevoverblik, hvor relevante informa-

tioner for de unges forløb imod og igennem ungdomsuddan-

nelse løbende samles op, men hvor det er den unge selv, 

eventuelt repræsenteret ved deres forældre/værge, der er ejer 

af de indsamlede data. Det skal være nemt at give relevante 
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aktører tidsafgrænset adgang til nødvendig information. Even-

tuelt kan adgangen til data styres via en elevrelation og dyna-

misk samtykke tilsvarende den patientrelation, som findes i 

sundhedsvæsnet.  

 Tre løsningsscenarier for realisering af målbilledet, som på for-

skellig vis inddrager eksisterende løsninger, infrastruktur og 

løsninger under udvikling. 

 

Målbilledet for det digitale elevoverblik er en identifikation af, hvad det er for 

egenskaber i den nuværende systemunderstøttelse af de digitale over-

gange, som er mangelfuldt understøttet i dag. Det gælder særligt eleverne 

og deres forældres egne muligheder for et løbende overblik over information 

om eleven. I FGU-reformen indgår, at ungedatabasen skal understøtte den 

digitale udveksling af uddannelsesplanen. Det digitale elevoverblik skal give 

elever og forældre adgang til oplysninger i uddannelsesplanen og øvrige re-

levante informationer. Det kan eksempelvis være elevens karakterer tilbage i 

tiden, status på ansøgning og optagelse, oplysninger om specialpædagogi-

ske indsatser fx ved ordblindhed eller andre diagnoser, som eleverne selv er 

interesserede i at dele som handlingsorienterede oplysninger med et kom-

mende uddannelsessted. De handlingsorienterede oplysninger skal ruste 

uddannelsesstedet til at kunne hjælpe med den bedste mulige start for den 

unge fx ved at sørge for at nødvendige hjælpemidler er til rådighed ved op-

start, men uden at dele fuld historik, så den unge får chancen for en ny start. 

Målbilledet peger også på dynamisk samtykke og fuldmagt som vigtige 

egenskaber. Det dynamiske samtykke skal muliggøre smidig understøttelse 

af relevante aktørers adgang til oplysninger baseret på deres elevrelation og 

eventuelt i afgrænsede perioder. Egenskaben Elevrelation i målbilledet intro-

duceres som et middel til løbende at holde styr på de fagprofessionelle, som 

er og har været involveret i elevens overgange. Noget som i dag fremhæves 

som et problem.  

 

Løsningsscenarierne anviser forskellige veje for, hvordan målbilledets egen-

skaber kan realiseres under hensyntagen til eksisterende og allerede plan-

lagte løsninger. Her peger rapporten på tre forskellige scenarier:  

 

1. En ny fællesoffentlig digital platform, som på basis af en fælles 

infrastruktur kan samle informationer og hændelser fra øvrige 

systemer og udstille dem for de unge.  

2. ”Udvidelse og videreudvikling af AULA” med genbrug og udnyt-

telse af den investering, som kommunerne netop nu står over-

for at implementere som en fælles løsning til kommunikation og 

videndeling.  
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3. ”Markedsløsning” hvor målbilledet realiseres igennem krav om 

brug af fælles infrastruktur og standarder til løsninger indkøbt 

via markedet som fx UU-vejledningssystemer mv. 

 

 

For alle scenarierne gælder, at der vil skulle tilvejebringes en vis fælles in-

frastruktur i form af tilvejebringelse af integrationer til de relevante systemer. 

Alle 3 løsningsscenarier vil kunne udstille data/informationer til både den 

unge og til relevante samarbejdspartnere. Forskellen ligger i hvorledes og 

med hvilken offentlig styring, løsningerne implementeres.  

 

Bilag 

Udkast til rapporten ”Bedre digitale overgange mellem grundskole og ung-

domsuddannelse” eftersendes 18. februar 2019 

 

 

2.8. Afrapportering fra Arkitekturboardsmøder 

SAG-2018-06188 VNO 

 

Baggrund 

I governancemodellen for den fælleskommunale rammearkitektur, som It -Ar-

kitekturrådet vedtog ultimo 2016, indgår et Arkitekturboard, som agerer på 

mandat af It-Arkitekturrådet. Det indgår i modellen, at Arkitekturboard afrap-

porterer fra sine møder på førstkommende It-Arkitekturrådsmøde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

– tager afrapporteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekturboards møde den 14. januar 2019 vedr. datamodel fra Fælles-

kommunalt Geodatasamarbejde (FKG) 

 

Opsummering af indstillingen 

FKG-datamodellen er fælles retningslinjer for rent kommunale geografiske 

data, der ikke i forvejen er indeholdt i eksisterende fagsystemer og dermed 

har været underlagt en standardiseringsproces.  

FKG-datamodellen er udarbejdet af 38 kommuner og KL i et fælles projekt i 

perioden 2010-2015. De 38 kommuner, samt et ukendt antal kommuner 

yderligere, har implementeret datamodellen. 

Ønsket om at optage FKG-datamodellen i den fælleskommunale rammearki-

tektur er begrundet i et behov for et formelt ophæng og for fortsat udvikling 

for at fastholde sammenhængen til kommunernes digitaliseringsarbejde. 
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Uden fortsat udvikling vil FKG-datamodellens standardiserende effekt gå 

tabt, og kommunernes mulighed for at dele data nemt og effektivt, at udstille 

data i eks. Opendata.dk, samt at udbyde fælles løsninger med fælles data-

grundlag vil reduceres.        

Behovet for optagelse i rammearkitekturen er yderligere blevet aktualiseret 

af, at datamodellen nu er taget i anvendelse i løsningen for de frivillige kom-

munale distrikter, hvoraf skoledistrikter nu er i drift, og en række kommuner 

har taget datamodellen i anvendelse som fælles standard for friluftsdata.  

 

Arkitekturboards udtalelse fra mødet 

Arkitekturboard godkendte datamodellen med følgende bemærkninger:  

 

• Governance for FKG-modellen bør snarest muligt fastlægges og synlig-

gøres for at sikre en retvisende og opdateret datamodel.  

 

• Der pågår pt et arbejde med udarbejdelse af et sæt fællesoffentlige mo-

delregler, heri indgår den tidligere metode fra KOMBIT.  

De nye fællesoffentlige modelregler bør anvendes ved en eventuel 

kommende revision af FKG-datamodellen. 

 

• FKG-datamodellen omhandler forskellige forretningsområder/domæner. 

Publicering af FKG-modellen på info.rammearkitektur.dk bør derfor af-

spejle rammearkitekturens domæneoversigt, således at FKG-

datamodellens forskellige del-datamodeller kan lokaliseres under det 

rette forretningsmæssige domæne. De enkelte del-datamodeller bør i 

den sammenhæng ledsages af en kort forretningsmæssig introduce-

rende tekst. 

 

• Ved fremtidige revisioner af FKG-datamodellen bør muligheden for at 

udstille modellen digitalt via KOMBIT's klassifikationskomponent under-

søges. 
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3. Status for program "Sammenhæng og gen-
brug af rammearkitektur (SAGERA)"  

 

 

3.1. Programstatus 

SAG-2019-00531 JTP 

 

Baggrund 

Programstatus 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

– tager programstatus til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Line Laudrup blev ansat som chefkonsulent i KL fra 1. januar 2019 og indgår 

i SAGERA som projektleder for Kommunernes it-arkitekturnetværk. Line 

kommer fra en stilling i Moderniseringsstyrelsen, hvor hun bl.a. arbejdede 

med strategi for udvikling af de fælles statslige administrative systemer og 

med Business Intelligence og datadagsordenen.  

 

Programmet har kun modtaget 1 ansøgning til rammearkitekturpuljen. An-

søgningen fra Favrskov Kommune til projektet "Implementering af bygge-

blokken person" var på 180.000. Favrskov Kommune har fået bevilget belø-

bet. 

  

KL og KOMBIT har gennemført todagesforløbet "Masterclass for it -teknikere 

om Støttesystemerne og Rammearkitektur". Forløbet bliver afholdt igen til 

marts. Der var ca. 55 deltagere på det første hold. Evaluering af forløbet 

fremlægges på arkitekturrådsmødet.  

I forbindelse med udbuddet af Masterclass for it-teknikere har en lang række 

kommunale arkitekter efterspurgt et forløb om Støttesystemerne og Ramme-

arkitekturen med it-arkitekter som målgruppe.  

 

Arkitekturuddannelsen bliver afholdt igen i maj/juni 2019 med et opdateret 

program. Der er pt. 5 tilmeldinger.  

 

Status på Kommunernes it-arkitekturnetværk 

Vi afholder tre netværksmøder og en netværkskonference i 2019, og tilmel-

ding til møderne blev åbnet ultimo december. Pr. 30. januar 2019 havde 35 

kommuner tilmeldt sig møderne i 2019.   
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Arbejdet med planlægning af de kommende møder er i fuld gang i tæt sam-

spil med deltagerne. Vi forventer blandt andet at have adgang til egne data, 

brug af indexer/klassifikationer samt implementering af AULA på dagsorde-

nen, foruden videreudvikling af den fælleskommunale rammearkitektur.  

 

På møderne lægger vi fortsat vægt på praksisnær videndeling og erfarings-

udveksling samt at knytte kommunernes, KOMBIT's og KL's it-arkitekter tæt-

tere sammen. Såvel erfarne som nye it-arkitekter og andre i kommunerne, 

der arbejder med arkitekturstyring, er velkomne i netværket. Prisen er uæn-

dret i forhold til sidste år. 

 

Datoer:  

Midtjylland/Nordjylland: 27. marts, 17. juni og 26. november 

Syddanmark: 2. april, 18. juni og 3. december 

Sjælland/Hovedstaden: 28. marts, 12. juni og 28. november 

Den fælles netværkskonference afholdes den 18. september.  

 

 

 

 

3.2. Drøftelse af Rammearkitekturpuljen for 2020 

SAG-2018-05563 DABJ 

 

Baggrund 

KL modtog én ansøgning til rammearkitekturpuljen 2019 på 180.000 kroner. 

KL's direktion besluttede at imødekomme ansøgningen fuldt ud, og at de 

overskydende puljemidler for 2019 (320.000 kroner) føres tilbage til blokmid-

lerne for handlingsplanen. 

 

Projektet agter at fremskynde udmelding af puljemidlerne for 2020 (500.000 

kroner) for at give kommunerne bedre tid til at ansøge om midlerne. Samti-

dig ønsker projektet at justere uddelingskriterierne. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

– drøfter den foreslåede tidsplan for udmelding af puljemidler for 2020 

– kommer med forslag til præcisering af kriterier og til styrkede informati-

onsinitiativer for samlet set at opnå øget effekt af puljen 

 

Sagsfremstilling 

https://www.kombit.dk/Aula
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Projektet ønsker at justere uddelingskriterierne, så de for 2020 understøtter 

udnyttelse af infrastrukturen og nyttiggørelse af støttesystemerne og Ser-

viceplatformen. Projekterne skal konkret pege på, hvordan data kan genbru-

ges indenfor og på tværs af sektorer. 

 

Justeringen af kriterierne sker blandt andet for at understøtte KL’s nye stra-

tegi for digitaliseringsarbejdet samtidig med, at der fortsat skal sættes incita-

menter op for teknologisk nytænkning – eksempelvis inden for Internet of 

Things og Smart Cities. 

 

KL gennemfører udvælgelsesprocessen i september måned, så de ansø-

gende kommuner får afslag eller bevillingsskrivelse i 4. kvartal 2019. Projek-

tet foreslår, at afslutningsdatoen for de støttede projekter bliver medio 2020, 

så resultatet kan nå at indgå i den samlede erfaringsopsamling på puljen, 

der skal ligge klar inden udgangen af 2020. 
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4. Eventuelt  

 


