
 

Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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1. Siden sidst  

 

 

1.1. Siden sidst 

SAG-2018-06188 GHT 

 

 

Drøftelse 

Ghita Thiesen bød velkommen og meddelte, at Camilla Staal Axelsen og Bo 

Fristed havde meldt afbud til dagens møde. Ghita bød velkommen til Car-

sten Nydam Rønved, der deltog som gæst på hele mødet. Carsten er arki-

tektkoordinator i Odense Kommune, og er medlem af It-Arkitekturrådets for-

retningsudvalg.  

 

Ghita bød ligeledes velkommen til Caroline Hegelund fra KL, der deltog i he-

le mødet som gæst. Caroline er pr. 1.2.19 ny leder af en nyoprettet Innova-

tions- og Teknologienhed i KL's Center for Digitalisering og Teknologi. Caro-

line orienterede om, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at redegøre 

detaljeret for, hvilke opgaver enheden skal løse. Enhedens fokus vil være 

teknologiområdet, herunder modning og udbredelse af teknologier i kommu-

nerne. Innovationsenheden vil være agil og forandringsparat. Rådet  spurgte 

ind til, om oprettelsen af enheden vil have indflydelse på organisering og 

ressourceindsatsen hos fagkontorerne i KL. Pia Færch svarede, at enheden 

er tværfaglig og vil bidrage til en øget digitaliseringsindsats på velfærdsom-

råderne på tværs af KL’s organisation. 

 

Ghita præsenterede Rune Reimann Petersen, It-arkitekt i Center for Digitali-

sering og Teknologi som ny referent i rådet.  

 

Ghita orienterede om, at Sag 2.5 ”Status for arbejdet med initiativ 8.1 i den 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi” var udgået fra dagens møde efter af-

tale med Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen kan på nuværende 

tidspunkt ikke bidrage med ny viden med hensyn til arbejdet med den Fæl-

lesoffentlige Digitaliseringsstrategi, Mit Overblik eller arbejdet med EU Stan-

darder. Ghita oplyste, at Digitaliseringsstyrelsen forventes at deltage igen 

med udvalgte temaer som fast punkt fra og med næste møde.  

 

Ghita meddelte, at rådets forretningsudvalg har aftalt med Kommunernes 

Data og Infrastruktur i KOMBIT, at enheden fremover ved rådets møder 

præsenterer relevante emner frem for som hidtil alene at give en status på 

projektet.   
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2. Drøftelsessager 

 

 

2.1. KL's nye digitale strategi for digitaliseringsarbejdet 

SAG-2019-00274 MAAH 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- drøfter strategiens betydning for arbejdet med rammearkitektur. 

Herunder hvordan strategiens målsætninger om rammearkitektur 

kan realiseres, også set i lyset af den fælleskommunale vision, mål 

og principper for rammearkitekturen  

- drøfter om It-Arkitekturrådet skal justere fokus og arbejde i lyset af 

den nye strategi. Både som generelt rådgivende organ for KL og 

KOMBIT's projekter, direktion og bestyrelse og som kommunestyre-

gruppe for SAGERA 

 

Drøftelse 

It-Arkitekturrådet havde besøg af Morten Mandøe. Morten er cheføkonom i 

KL og varetager til dagligt KL’s forhandlinger med staten. Morten har på 

midlertidig basis overtaget direktørposten på digitaliseringsområdet.  

 

Morten præsenterede KL’s arbejde med en ny strategi inden for digitalise-

rings- og teknologiområdet. Morten pointerede, at arbejdet med KL’s nye di-

gitaliseringsstrategi bygger på det digitale fundament, som KL, KOMBIT og 

kommunerne i fællesskab har opbygget over de seneste 15 år på digitalise-

ringsområdet.  

  

Morten præsenterede fem nedslag i KL’s nye digitaliseringsstrategi, som har 

særlig prioritering i forhold til KL’s fremtidige indsats på digitaliseringsområ-

det:  

- KL skal være mere synlige i ift. at sætte retning og dagsorden om 

digitalisering 

- Mere aktiv brug af data 

- KL og KOMBIT skal rykke tættere sammen  

- Særligt fokus på udbredelse af modne teknologier 

- Der skal laves en ny fælleskommunal digitaliseringspolitik og strategi  

 

Morten orienterede kort om den videre proces med at omsætte strategien til 

konkrete handlinger. Her skal politikerne bl.a. drøfte policy- og forhandlings-

papirer, som skal få strategien til at blive til handling. Morten oplyste, at fo-

kuspunkterne i den nye strategi skal indgå i forhandlinger med staten og sta-
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tens ønske om en mulig fremtidig digitaliseringspagt mellem KL og staten. 

Morten informerede om, at samarbejdet mellem KL og KOMBIT bliver styrket 

ved en ny ejerstrategi, samt at der er indført en ny mødestruktur med må-

nedlige direktionsmøder og fire årlige formandskabsmøder mellem KL og 

KOMBIT.  

 

Morten Mandøe påpegede i sin introduktion til temadrøftelsen behovet for , 

at kommunernes rolle i brug af digitalisering til den fortsatte udvikling af den 

offentlige sektor bliver mere synlig. Kommunerne rykker med sammenhæn-

gende og meningsfuld digitalisering. Morten pegede især på de demografi-

ske og rekrutteringsmæssige udfordringer som strategien skal hjælpe med 

at løfte, bl.a. ved at fokus skifter fra selvbetjening til øget brug af data og 

teknologi – vel at mærke med respekt for borgernes data. Strategien sætter 

også fokus på KL og KOMBIT som tilsammen udgør en stærk muskel i det 

kommunale fællesskab, og hvor et øget samarbejde også med markedet om 

f.eks. innovationsmodellen skal bidrage til at fjerne barrierer og vise vejen 

for udvikling af kommende løsninger, som står på kommunernes fælles in-

frastruktur og rammearkitektur.  

 

Morten pegede også på, at den nye strategi for KL's digitaliseringsarbejde 

skal ses som startskuddet for det, der skal komme efter udløbet af de nuvæ-

rende fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier, hvor 

handlingsplanerne løber frem til og med 2020. Morten fremhævede over for 

rådet, at den politiske intention med strategien er, at digitaliseringsarbejdet 

skal favne langsigtede spor og samtidig åbne for manøvredygtighed under-

vejs. 

 

Rådet fandt, at der var mange gode elementer i strategien, og var enige i, at 

det var vigtigt med en fælles dagsorden, skriftlighed og at kommunerne taler 

med én fælles stemme. Rådet pointerede, at de syv præsenterede sigtelinjer 

er relevante, men at de fremstår som afkoblet fra forretningen. Rådet anbe-

falede, at ambitionerne bag sigtelinjerne bliver tydeliggjort og i det videre ar-

bejde koblet til konkrete velfærdsproblemstillinger. Eksempelvis: ”Hvordan 

kan digitalisering hjælpe velfærdsområderne til at frigøre flere ressourcer? 

Og hvordan kan digitalisering hjælpe kommunerne med at håndtere den 

demografiske udfordring? 

 

Rådet anbefalelede KL fremover at tydeliggøre, hvad KL ønsker at opnå ved 

en ny digitaliseringsstrategi, herunder målet med den enkelte sigtelinje, 

samt hvorfor sigtelinjen er prioriteret. 

 

Rådet manede til forsigtighed i forhold til at antage, at administration og vel-

færd er to modsætningsforhold, og pegede særligt på behovet for at anven-

de teknologi til at tilvejebringe bedre beslutningsstøtte.  
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Rådet havde en del spørgsmål og bemærkninger knyttet til forståelsen af 

strategiens syn på pilotprojekter, hvor rådet pegede på behovet  for afprøv-

ninger og lokale innovationsprojekter, som nødvendige for at kunne koble 

initiativerne til deres forretningsmæssige værdi. Rådet mente, at der er brug 

for konkrete cases om brugen af modne løsninger, for at kunne udbrede 

dem, fordi initiativer, som ikke er koblet til forretningen, får svært ved at op-

nå politisk opmærksomhed.  

 

Rådet bifaldt intentionerne om øget videndeling. Ifølge rådet har kommuner-

ne svært ved at dele viden på tværs af de forskellige forvaltninger, og de op-

fordrer derfor KL til at prioritere arbejdet med, hvordan strategiens mål om 

øget videndeling skal faciliteres og operationaliseres.  

 

Rådet fremhævede, at sikkerhed og dateetik er meget væsentlig dagsordner 

knyttet til velfærdsdiskussionerne, som optager deres politikere. Rådet lagde 

vægt på, at sikkerhed og dataetik skal håndteres som en del af alle initiati-

ver. Kommunerne skal bevidst undgå risikoen for, at dataetik bliver reduce-

ret til isolerede snakke uden kobling til fagområderne. Rådet pegede i den 

forbindelse på, at projektet om borgernes adgang til egne data skal bidrage 

til at øge borgernes tillid til kommunernes håndtering af persondata.  

 

KOMBIT's agilitet er vigtig i forhold til kommunernes digitalisering. Denne 

Agilitet er en nødvendighed for at kommunerne/ KL kan agere hurtigt i for-

hold til digitaliseringsdagsordenen. 

 

Rådet spurgte retorisk til, hvordan KL forestiller sig at gribe samarbejdet 

med markedet an, og hvad der skal til, for at stimulere markedets lyst til at 

investere. Rådet anbefalede særligt KL at være opmærksom på værdien af  

Open Source, som strategisk skaber muligheder og friheder til at afprøve 

mindre projekter.   

 

Rådet vil gerne bidrage til det videre arbejde med at brede digitalisering ud 

på tværs af fagområderne i et it-arkitekturperspektiv, herunder tilse, at stra-

tegien påvirker de fremtidige prioriteringer af arbejdet i programmet for 

Sammenhæng og Genbrug (SAGERA), som rådet er kommunestyregruppe 

for. 

 

 

  

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

SAG-2019-00629 PRK/PFL/LVR 
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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?  

 

Drøftelse 

Poul Erik Kristensen og Peter Falkenberg fra KL samt Lars Vraa fra KOMBIT 

præsenterede resultatet af det foreløbige arbejde med et langsigtet målbille-

de for den fælles It-infrastruktur på sundhedsområdet. 

Poul Erik fortalte, at sundhedsområdet er under konstant udvikling, og at 

målbilledet for en fælles It-infrastruktur er udsprunget af et regionalt behov.  

 

Lars Vraa gennemgik processen for målbilledets tilvejebringelse, herunder 

de workshops, som KL, KOMBIT og kommunerne er blevet inviteret med til i 

forbindelse med udarbejdelsen af målbilledet. Resultaterne fra de forskellige 

workshops er blevet opsamlet i en rapport, som er udarbejdet af Optimum 

IT. 

 

Lars orienterede om, at der ved en indledende workshop omkring målbille-

det blev defineret tre temaer, som grundlæggende har sat rammerne for det 

resterende arbejde med målbilledet: 

- Borgeren som aktiv partner  

- Sammenhæng i sundhedsvæsenet  

- Databaseret forebyggelse og behandling 

 

Peter gjorde rådet opmærksom på, at de tre temaer stemmer overens med 

flere af arkitekturmålene i den fælleskommunale rammearkitektur. Peter for-

talte yderligere, at byggeblokkonceptet fra rammearkitekturen har været til 

stor inspiration blandt deltagerne i de forskellige workshops. Konceptet om-

kring byggeblokke er blevet tænkt ind i målbilledet, dog ikke med en 1-til-1 

sammenhæng mellem byggeblokkene i målbilledet og byggeblokkene i 

rammearkitekturen.   

 

  

 

 

Lars orienterede rådet om, at KL og KOMBIT efter målbilledets tilvejebrin-

gelse har drøftet flere opmærksomhedspunkter ved målbilledet. Herunder at 

afrapporteringen ikke tager hensyn til sammenhængen med øvrige kommu-

nale opgaveområder, og at der er risiko for domænespecifikt tunnelsyn i 
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målbilledet. Flere af målbilledets byggeblokke har fællestræk med eksiste-

rende fælleskommunale- og fællesoffentlige byggeblokke og komponenter, 

som ikke nødvendigvis er målrettet sundhedsdomænet, eksempelvis bruger-

rettighedsstyring, samtykke og det fællesoffentlige udbud vedr. telemedicin.  

 

Lars påpegede, at governancestrukturen ikke er belyst i målbilledet. I målbil-

ledet tages der ikke stilling til, hvornår og hvordan de forskellige parter vil gå 

ind på de forskellige løsningsområder, og hvordan dette samspil skal koor-

dineres.  

 

Rådet påpegede, at 'Et Langsigtet Målbillede for en Fælles Infrastruktur på 

sundhedsområdet' kræver politisk involvering, hvis det skal realiseres. Det 

videre arbejde omkring målbilledet bør opløftes til et politisk niveau samt 

udbredes til flere domæner end sundhedsdomænet. Rådet pointerede, at 

politisk involvering kræver en case, som politikerne kan forstå og forholde 

sig til, og at netop målbilledet kan give et overblik, som kan bruges til at be-

lyse et fælles behov for infrastruktur på tværs af flere områder end sund-

hedsområdet.  

 

Rådet pointerede, at arbejdet med den nationale infrastruktur for telemedicin 

er en relevant case, som har vist, at det kan lade sig gøre for tre myndighe-

der at opnå et fælles resultat. Arbejdet med frembringelsen af den nationale 

infrastruktur for telemedicin kan belyse mange af de udfordringer, der vil fo-

rekomme, når målbilledet skal realiseres.       

 

Rådet anbefalede, at der i et kommunalt perspektiv arbejdes videre med 

målbilledet for at prioritere de områder, som giver mest værdi for kommu-

nerne samt kortlægge generiske byggeblokke i målbilledet, som er anvende-

lige på tværs af kommunens forvaltningsområder. Rådet fremhævede at der 

vil være store gevinster at hente, hvis man med udgangspunkt i målbilledet 

kan bygge for hinanden i stedet for at alle bygger hver for sig. Endvidere ser 

rådet store juridiske og sikkerhedsmæssige fordele i at gå sammen om rolle- 

og brugerstyring, ligesom rådet også peger på at et fælles målbillede vil 

kunne bidrage til et bedre samspil med markedet. 

 

Rådet påpegede særligt behovet for at opbygge en governanceproces, som 

er i stand til at træffe beslutninger og prioritere indsatserne. Rådet finder, at 

det er nødvendigt og realistisk at skabe politisk ejerskab til det videre arbej-

de med det fælles målbillede, og gå sammen på tværs for at skaffe finansie-

ring til den spændende fælles opgave.   
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2.3. Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge 

SAG-2019-00683 PRK 

 

Indstilling 

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 

 

Drøftelse 

Poul Erik Kristensen og Peter Falkenberg orienterede rådet omkring færdig-

gørelsen af afslutningsrapporten for projektet ”Sammenhængende borgerfor-

løb for udsatte børn og unge”. Poul Erik præsenterede de vigtigste hoved-

træk og pointer fra rapporten og projektet, herunder at projektet har vist, at 

byggeblokke fra den fælleskommunale rammearkitektur kan benyttes som et 

fælles dataudvekslingssprog på tværs af fagområder inden for børn og un-

ge.  

 

Peter påpegede, at projektets tilgang og herunder KIAtecs implementering 

af de fælleskommunale byggeblokke, er et bud på, hvordan den fælleskom-

munale rammearkitektur kan bringes i spil. Dette kan fungere som inspirati-

on for kommuner og leverandører i forhold til at skabe sammenhæng på 

tværs af domæner. Peter tilføjede, at pilotprojektets tilgang og budskaber 

kræver yderligere udbredelse og afprøvning for få det realiseret i den virke-

lige verden.  

 

Rådet var enige om, at projektet har været en succesfuld pilot og case i for-

hold til at demonstrere rammearkitekturens potentiale til at skabe sammen-

hæng ved datadeling. Ydermere var rådet enige om, at casen er værdiska-

bende for borgere og sagsbehandlere, og at den på sigt har mulighed for at 

ændre brugerrejser og forenkle arbejdsgange på tværs af området for udsat-

te børn og unge. Rådet påpegede, at projektets fokus på at dele få centrale 

data er en god fremgangsmåde og en erfaring fra projektet, som kan videre-

bringes til lignende projekter.  

     

Rådet drøftede de mulige scenarier for en videre udbredelse af piloten:  

 

 Den nyoprettede teknologienhed i Centeret for Digitalisering og Tek-

nologi kan bidrage til udbredelsen og modningen af piloten samt 

fremtidige piloter.   

 KOMBIT's Idebank kan modne ideen og eventuelt levere et produkt.  

 OS2 Fællesskabet kan modne ideen og eventuelt levere et produkt  
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 Leverandørmarkedet kan modne ideen.   

 Etablering af et fælles samarbejde mellem en eller flere kommuner 

kan være det første skridt til at afprøve, modne og kommunikere 

ideen.  

 Etablering af et partnerskab mellem KL og en eller flere kommuner 

kan hjælpe med at kommunikere og udbrede ideen. 

Mette Harbo tilføjede, at det er interessant at rejse spørgsmålet om, hvorvidt 

kommunerne er klar til at samarbejde samt på hvilket niveau, de er villige til 

at investere i en pilot. KL kan trykprøve, om kommunerne er klar til at for-

pligte sig i en større samarbejdsform. 

 

 

  

     

2.5. Status for arbejdet med initiativ 8.1 i den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi 

  

 

Punktet udgik. 

 

Drøftelse 

 

  

2.6. FLIS-projektets forankring i rammearkitekturen – del 2 

SAG-2018-06188 MSS 

 

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 

 

Drøftelse 

Morten Hass fra KOMBIT var igen på besøg i Arkitekturrådet for at orientere 

om FLIS projektet, herunder at de nye projektmål for FLIS er blevet vedtaget 

af FLIS styregruppen d. 5. december 2018.  

 

Morten præsenterede FLIS’ Projektmål 3 omhandlende udvikling af standar-

diserede nøgletal. Morten nævnte, at der på tværs af FLIS, styrelser, Dan-

marks Statistik og BI-leverandører oftest er stor variation i nøgletal, og at 

kommunerne ønsker nationaliserede, standardiserede nøgletal og datakuber 

til fælles brug på tværs af styrelser. Morten meddelte, at FLIS i dag for at 
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kunne beregne nøgletal med data fra forskellige kildesystemer er nødt til at 

oversætte kildesystemernes data til en de facto standard for fagdata på for-

skellige områder. 

 

Morten meddelte, at der inden for FLIS projektet i samarbejde med KL er  

igangsat et pilotprojekt, som har til formål at udarbejde en standardiseret in-

formationsmodel for skoleområdet med afsæt i FLIS de facto standard for 

data. Peter Thrane, It-arkitekt fra KL, præsenterede det foreløbige arbejde 

med informationsmodellen fra skoleområdet og fortalte, at modellen på nu-

værende tidspunkt er blevet udarbejdet på baggrund af FLIS’ dokumentation 

af data, kildedata fra kildesystemerne samt informationsmodellen for AULA.  

 

De første brikker i puslespillet er blevet lagt, men der vil komme flere til i takt 

med, at skoleområdet undersøges og modellen verificeres og eventuelt be-

sluttes i dialog med kommuner og statslige myndigheder. Peter nævnte, at 

arbejdet med modellen for skoleområdet også omhandler nøgletal for skole-

området, hvorved der opnås en tæt forbindelse og forståelse mellem forret-

ning og nøgletal. Rådet påpegede, at kildeleverandørsystemerne også skal 

være med til at verificere data i modellen. Peter fortalte, at det ofte er kilde-

leverandørerne, som har den mest detaljerede beskrivelse af data, og at 

modellen netop tager det med, som er fællesmængden imellem systemerne.  

 

Der var enighed i rådet om, at det er en oplagt og nødvendig proces at 

standardisere og ophæve relevante data til rammearkitektur. Rådet pointe-

rede dog, at projektet skal tage forbehold for, at det er en udfordrende og 

tidskrævende øvelse at opnå enighed, særligt hvis standarderne skal opløf-

tes til et fællesoffentligt niveau. Rådet anbefalede, at fagfolk involveres i ar-

bejdet for at sikre forankring i fagområderne. Rådet frarådede at ophæve 

KPI’er til rammearkitektur da dette kan medføre misbrug. 

 

Der var enighed blandt rådets medlemmer om, at standardiseringen af data 

fra forskellige fagområder skal være en løbende proces, som drives efter 

behov. Morten meddelte, at FLIS ved løbende dataevalueringer rydder op i 

data og datastandarder, og at disse dataevalueringer er en god mulighed for 

at opløfte datastandarderne i FLIS til rammearkitektur. Ghita pointerede, at 

det er en stor mundfuld at ophøje alle data og nøgletal i FLIS til autoriseret 

rammearkitektur, og at det bør ske på en måde, så man ikke begrænser 

markedets innovation. 

 

 

  

2.7. Bedre sammenhænge fra grundskole til ungdomsuddannel-
se 

SAG-2016-04115 SJO 
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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.  

 

Drøftelse 

Nikolaj Skovman Malkov fra Optimum IT var på besøg i It-arkitekturrådet for 

at orientere om analysen ”Bedre Sammenhænge fra Grundskole til Ung-

domsuddannelse”, som Optimum IT er ved at gennemføre på vegne af KL. 

Analysen afsluttes i marts 2019 med en rapport, som kan indgå i KL’s frem-

tidige arbejde med sammenhængende digitale overgange.   

 

Nikolaj orienterede rådet om, at analysens formål er at kortlægge nuværen-

de digitale overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser samt 

identificere udfordringer og barrierer for hhv. uddannelsesparate og ikke-

uddannelsesparate elever. Analysen skal i sidste ende anvise et målbillede 

for en digital løsningsmulighed, som kan lette overgangene mellem grund-

skole og ungdomsuddannelse.   

 

Nikolaj fortalte kort om de centrale udfordringer ved elevovergange mellem 

grundskole og ungdomsuddannelser, hvor der overordnet er mangel på 

sammenhæng på området. Denne mangel på sammenhæng skyldes siloop-

deling, mangelfuld datadeling mellem aktører samt mangel på overblik over, 

hvilke aktører som sidder inde med hvilke oplysninger om eleven.   

 

Nikolaj præsenterede målbilledet for Et Digitalt Elevoverblik, som kan un-

derstøtte elevens overgange, samt en mock-up visning af løsningsforslaget. 

I målbilledet har projektet udpeget de egenskaber, Et Digitalt Elevoverblik og 

den underliggende infrastrukturplatform skal understøtte, samt kortlagt det 

interessentlandskab, en potentiel løsning vil indgå i.           

 

Nikolaj fortalte, at analysen har identificeret tre måder, hvorpå målbilledet for 

Et Digitalt Elevoverblik kan realiseres: 

- En ny fællesoffentlig platform 

- Udvidelse af AULA, så det understøtter Et Digitalt Elevoverblik  

- Andre markedsløsninger 

 

Rådet påpegede, at det skal tydeliggøres, hvilket velfærdsproblem, det digi-

tale elevoverblik skal løse, herunder hvilken målgruppe løsningen understøt-
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ter. Karin Markmann Bentsen pointerede, at udfordringen ved elevovergan-

ge ofte er, at uddannelsesinstitutionerne taber de unge på gulvet. Behovet 

for Et Digitalt Elevoverblik ligger primært hos uddannelsesinstitutionerne.  

Rådet anbefalede, at Et Digitalt Elevoverblik kan realiseres som en del af 

AULA, da AULA på nuværende tidspunkt allerede har realiseret meget af 

den funktionalitet, som efterspørges i elevoverblikket.  

 

Rådet påpegede, at Et Digitalt Elevoverblik har mange paralleller til lignende 

projekter, som omhandler samme problemstilling om udstilling af borgerens 

data, heriblandt Borgerblikket og sammenhængende borgerforløb for udsat-

te børn og unge. Realisering af Et Digitalt Elevoverblik kan derfor med fordel 

sammentænkes med Borgerblikket og udstilles via borger.dk.   

 

 

  

2.8. Afrapportering fra Arkitekturboardsmøder 

SAG-2018-06188 VNO 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

– tager afrapporteringen til efterretning. 

 

Drøftelse 

Vibeke Normann orienterede rådet om, at Arkitekturboardet den 14. januar 

2019 har optaget Datamodel for fælleskommunalt Geodatasamarbejde 

(FKG) i den fælleskommunale rammearkitektur. Arkitekturboardet godkendte 

modellen med bemærkninger om, at governance for modellen skal fastlæg-

ges, samt at en kommende revision af modellen skal tage hensyn til de fæl-

lesoffentlige modelregler. Ligeledes kan formidlingen af modellen tænkes 

ind i forretningsdomænemodellen og udstilles på INFO.rammearkietktur.dk.  

Peter Falkenberg informerede om, at det er oplagt at udstille FKG via KOM-

BIT's klassifikationskomponent.   

 

Vibeke informerede rådet om de kommende emner, som er i pipeline til god-

kendelse ved møder i arkitekturboardet i foråret 2019. Disse emner er føl-

gende: 

- Grunddatabyggeblokke 

- Byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering 

- Kriterier for, hvad der er fælleskommunal rammearkitektur 

- Forretningsdomænemodel  

- Referencearkitektur for Observation og Måling   

 

Rådet tog orienteringen til efterretning. 
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3. Status for program "Sammenhæng og gen-
brug af rammearkitektur (SAGERA)"  

 

 

3.1. Programstatus 

SAG-2019-00531 JTP 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

– tager programstatus til efterretning 

 

Drøftelse 

Jan Struwe Poulsen orienterede rådet om, at Line Laudrup pr. 1.1.19 har 

overtaget projektlederrollen for projekt 4 i SAGERA, samt ansvaret for arki-

tekturnetværket. Line Laudrup fortalte, at hun er uddannet cand.scient.pol. 

og kommer fra en stilling i Moderniseringsstyrelsen. Jan orienterede om, at 

arkitekturnetværket i 2019 vil bestå af 3 møderunder og en fælles netværks-

konference, og at arkitekturnetværket på nuværende tidspunkt har 100 til-

meldte deltagere fra 47 kommuner.  

 

Jan informerede om, at KL i samarbejde med KOMBIT og Kit@ den 17. og 

d. 18. januar 2019 har afholdt en Masterclass for it-teknikere omkring den 

fælleskommunale rammearkitektur og Støttesystemerne. Masterclass’en for 

it-teknikere har ved en evaluering fået positive tilbagemeldinger fra delta-

gerne med bemærkninger om, at der er behov for et mere teknisk dybdegå-

ende niveau. Masterclass’en bliver udbudt igen den 18. og 19. marts 2019 i 

KL-huset.  

 

Jan orienterede yderligere om, at it-arkitekturuddannelsen udbydes igen til 

maj, både i København og i Aarhus.  

      

Rådet tog orienteringen til efterretning, og flere af rådets medlemmer med-

delte, at de ligeledes havde hørt positivt om Masterclass’en fra deltagende 

It-teknikere. Rådet anbefalede, at kommunikationen omkring Master-

class’ens formål og målgruppe bør tydeliggøres, så kommunerne bedre kan 

vurdere, hvilke medarbejdere Masterclass’en henvender sig til. Rådet fore-

slog ligeledes, at fremtidige Masterclasses for it-teknikere kan opdeles i for-

skellige ”tekniske” niveauer for at adressere flere målgrupper. 
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Rådet foreslog KL at henvende sig til nogle af de kommuner, som endnu ik-

ke er tilmeldt arkitekturnetværket for at undersøge årsagen og høre eventu-

elle ønsker til netværket.  

 

  

3.2. Drøftelse af Rammearkitekturpuljen for 2020 

SAG-2018-05563 DABJ 

 

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 

 

Drøftelse 

Dan Bjørneboe orienterede rådet omkring status for rammearkitekturpuljen 

2020. Hertil præsenterede Dan et forslag fra projektet omkring en tidligere 

udmelding af puljemidler for 2020, som har til formål at øge antallet af an-

søgninger til puljen. Dan informerede om, at KL gennemfører udvælgelses-

processen i september måned 2019, så de ansøgende kommuner får afslag 

eller bevillingsskrivelse i 4. kvartal 2019. 

 

Dan orienterede om, at kriterierne for ansøgning til puljen indtil 2019 har 

været rettet mod afprøvning, anvendelse eller demonstration af brug af 

komponenter fra rammearkitekturen. Samtidig har projekterne skulle skabe 

værdi i løsningen af kommunale kerneopgaver gennem udveksling af data. 

Projektet ønsker at justere uddelingskriterierne, så de for 2020 bedre under-

støtter udnyttelse af infrastrukturen og nyttiggørelse af støttesystemerne og 

Serviceplatformen. Projekterne skal derudover konkret pege på, hvordan da-

ta kan genbruges indenfor og på tværs af sektorer.  

 

Rådet drøftede den foreslåede tidsplan og tilkendegav, at hhv. en tidlig ud-

melding omkring arkitekturpuljen samt kriterier for ansøgning til puljen er 

nødvendige i forhold til at give kommunerne tid til at udarbejde relevante an-

søgninger til puljen. Rådet tilkendegav, at kommunerne bør have frem til ef-

terårsferien til at arbejde med ansøgninger. På vegne af projektet foreslog 

Dan, at afslutningsdatoen for de støttede projekter bliver medio 2020, så re-

sultatet kan nå at indgå i den samlede erfaringsopsamling på puljen, der 

skal være klar inden udgangen af 2020.  

 

Herudover foreslog rådet, at promovering af rammearkitekturpuljen 2020 

kan ske via workshops på it-arkitekturnetværksmøder i 2019. 
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Rådet drøftede de foreslåede kriterier for ansøgning til puljen og konklude-

rede, at valget af kriterier er godt i forhold til at opnå relevante ansøgninger. 

Rådet drøftede yderligere, om der kan peges på, at projekter på velfærds-

områderne kan få et ekstra plus ved vurdering. 

 

  



IT-Arkitekturrådet  | 26-02-2019 

 SIDE  |  20 

4. Eventuelt 

 

 

 

 


