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1 SAMLET MÅLBILLEDE



Oplæg til implementeringstakt for HOI

Overblik
(over sager og plan)

Oprette
(fælles og ensartede data)

Redigere
(dynamisk udveksling af ændrede data) 

1

2

3

a) Samtykke
b) Målgruppeudsøgning
c) Planoverblik (SAPA)
d) Planoverblik (Mit Overblik)
e) Sags- og indsatsindeksering fra HOI og de relevante fagsystemer
f) Decentral HOI-sagssystem (eget kommunesystem til formålet)
g) Basale sagsoplysninger som fritekst i SAPA samt påmindelser til 

fagsagsbehandlerne

a) Central HOI-sagssystem (registrering og journalisering af HOI-data)
b) Separat indsatsindeks i rammearkitekturen
c) Progressionsmåling

2021

2023

a) Fælles indsatsbegreber
b) Tovejs-udveksling af data mellem HOI sagssystem og fagsystemer ved 

redigering af sagsdata
c) Tværgående aftalehåndtering i samarbejde med borgeren

+2023

HOI forventes at blive implementeret vidt forskelligt i kommunerne, da tilgangen til sammenhængende 
borgerforløb allerede nu er meget individuel. KOMBIT anbefaler derfor ikke at gå efter en ”fuld” 
implementering fra start, men i stedet implementere og lære af erfaringerne samtidig. Ovenstående 
afspejler et forløb, hvor det ”fælles” udvikles løbende. De farvede felter (1-3) angiver begreber for det 
fokus, der er på det pågældende tidspunkt i udviklingen af HOI-løsningen.



Baggrund

Som en del af analysen har projektet beskrevet løsningsmodeller for henholdsvis kort og lang sigt baseret 
på interviewene der er gennemført i forbindelse med projektet samt ved anvendelse af de nuværende 
komponenter i den kommunale rammearkitektur.

Modellerne tager udgangspunkt i, at de eksisterende fagsystemer fortsat anvendes således at der er 
begrænset påvirkning af fagsagsbehandlerens nuværende rutiner. Tilstand og delmål opsamles fra 
fagsystemerne i indeks, med henblik på udstilling i SAPA eller lignende. Opsamling af samlede mål og 
indsatser, vil ligeledes blive udstillet via SAPA og indberettes via kommunens eksisterende løsninger med 
udbygning af snitflader.



Principper for HOI ud fra et systemperspektiv

• HOI-specifikke informationer samles i en overordnet HOI-sag.

• HOI-specifikke data placeres så vidt muligt ikke i fagsagssystemerne ligesom fag-
/sektorspecifikke data ikke registreres på HOI-sagen.

• HOI (sagen) er en logisk komponent som ikke forudsætter sit eget eller centralt styret it-
system. Kan f.eks. placeres i kommunens ESDH-system eller et andet sagssystem.

• Den samlede afgørelse på HOI-sagen journaliseres på HOI-sagen, afgørelsen lægges desuden 
i relevante fagsystemer.

• Samtykke håndteres via separat samtykke-løsning.

• SAPA er det primære brugergrænsesnit til HOI-sagsoverblik.



HOI-løsning – Koncept og vision
Sagsbehandling inkl. tværgående planer

HOI-sagsløsning
(rammesystem)

Fag-/sagssystemer

Beskæftigelse
Fasit / 

Momentum

Børn/familie
DUBU / 
SBSYS

Voksen social
Nexus / 

Sensum / 
Cura / 

VITAE (DXC)

Mit Overblik
(borger.dk)Sagsbehandler 1

Sagsbehandler 2

Borger

Samtykke

Unge/
Uddannelse

UNO-UNG / 
UVVEJ

Danmarks
statistik

Misbrug
Stofmisbrugs-

databasen
Sundhed

Fælleskommunal infrastruktur

Sag & 
Dokument

Serviceplatformen

Klassifi-
kation

Borgerblik

Ydelse

Eksisterende KOMBIT 
infrastruktur

Eksisterende øvrig 
infrastruktur

Ny løsning

HOI-funktion

Adgangs-
styring

DFDGUnge-
databasen

Borger-
Selvbetjening

• Planoverblik (link)
• Sagsregistrering og –

journalisering
• Progressionsmåling

• Plan- og progressionsoverblik
• Aftale-/kalenderhåndtering
• Link til selvbetjeningsløsninger

• Indeksering af samlede borgerforløb
• Snitflader til HOI samt fagsystemer
• Udveksling af indekserede data 

mellem HOI og fagsystemer

• Opmærkning af data og aflevering 
til indekser

• Hente HOI-data fra indekser 
(stamdata, mål, indsatser, 
samtykke, afgørelser)

• Fagsagsbehandling

• Anmodning om samtykke
• Registrering af samtykke
• Advisering hvis samtykke 

trækkes/udløber

Indsats • Fælles indsatskatalog
• Indsatsindeks

Digital Post

• Fremsendelse af HOI-plan

SAPA

• Målgruppeudsøgning
• Planoverblik (original)



Forudsætninger for fuld HOI-vision

• Fælles rammesystem til brug for arbejdet med HOI-borgerforløb, dvs. sags- og planlægningsarbejde. Dette forudsætter en beslutning 

om en fælles systemløsning (centralt styret), hvilket kan være i konflikt med at kommunerne selv vælger og specificerer sine 

sagssystemer sammen med leverandørerne på markedet.

• Fælles indsatskatalog samt et indsatsindeks. Der er i dag ikke et fælles indsatskatalog, som favner alle de relevante fagområder. Der 

findes desuden ikke en specifik systemunderstøttelse af indsatser i den fælleskommunale rammearkitektur. Kræver tilpasning

• Redigering og udveksling af sagsdata mellem HOI-rammesystem og fagsystemer. Dette kræver et antal nye snitflader i 

rammearkitekturen til formålet samt tilretning i de enkelte kommunale fagsystemer, så de dermed vil kunne anvende de nye snitflader.

• Progressionsmåling for HOI er ikke defineret i en metode i dag, hvorfor der vil være behov for en fælles tilgang og metodik til formålet. 

Enkelte kommuner har selv udviklet modeller til effektmåling af sammenhængende borgerforløb.

• Samtykkeløsning til at anmode borgeren om samtykke samt registrere samtykket skal være til rådighed. Dette er et selvstændigt 

projekt, der forventes at blive implementeret i flere faser.

• Aftalehåndtering. En fælles løsning til håndtering af aftaler (kalender) på tværs af fagområder kræver en løsning til formålet, som 

dækker sagsbehandlernes koordinering, men også borgerens mulighed for at indgå i planlægningen f.eks. via Mit Overblik.



1.1 2021 LØSNINGSBILLEDE



Anbefalet løsning ift. 2021-horisont

KOMBIT’s anbefalede løsning til it-understøttelse af HOI indenfor tidshorisonten 2021 er i høj grad begrænset til rammearkitekturens 

muligheder her og nu. En forudsætning i den forbindelse er, at alle relevante fagsystemer leverer data til de fælleskommunale indekser.

Det er p.t. forventningen, at der som del af et separat samtykke-projekt etableres en løsning baseret på en model anvendt i Odense, 

hvor det praktiske samtykke håndteres af sagsbehandleren i dialog med borgeren. Det er dog usikkert, hvilken løsning der vil være klar 

som fælles løsning indenfor 2021-horisonten, hvorfor det må forventes at skulle håndteres manuelt eller kommunespecifikt i en kortere 

periode.

Der lægges op til en løsning, hvor der løsningsmæssigt er fokus på at skabe overblik i forhold til HOI-forløb og i mindre grad laves 

tilretninger til at løse den konkrete sagsbehandling. Selve HOI-sagen på en borger foreslå derfor registreret i et nuværende ESDH-

system i kommunerne eller hvis dette ikke er muligt, vil det være muligt at benytte et antal fritekstfelter i SAPA til formålet 

(forbundet med HOI-overblik). Dette er dog kun at betragte som en midlertidig løsning.

HOI-visionen lægger op til, at der vil foregå fuld dataudveksling mellem HOI og de øvrige fagsystemer. Denne mekanisme kræver 

tilretning i både rammearkitektur og i kommunernes fagsystemer, hvorfor det ikke vurderes at være realistisk at nå indenfor en 2021-

horisont.



Løsningsmodel for HOI – 2021-horisont
Udstilling af overblik inkl. data om tværgående planer

SAPA

Fag-/sagssystemer

Beskæftigelse
Fasit / 

Momentum

Børn/familie
DUBU / 
SBSYS

Voksen social
Nexus / 

Sensum / 
Cura / 

VITAE (DXC)

Mit Overblik
(borger.dk)Sagsbehandler 1

Sagsbehandler 2

Borger

Unge/
Uddannelse

UNO-UNG / 
UVVEJ

Danmarks
statistik

Misbrug
Stofmisbrugs-

databasen
Sundhed

Fælleskommunal infrastruktur

Sag & 
Dokument

Serviceplatformen

Klassifi-
kation

Borgerblik

ESDH
(HOI-sags-

registrering)

HOI

Ydelse & 
Indsats

HOI

HOI

HOI

HOI

HOI 1 Målgruppeudsøgning

Sags- og planoverblik 
(sagsbehandler)

Planoverblik (borger)

Sagsobjekt for HOI-sag

Indeksering af HOI-sag 
herunder indsatser

HOI KLE-nummer og 
indsatsklassificering

HOI-roller

HOI-dataudveksling

2

3

4

1

2
3

4

5

55

Eksisterende KOMBIT 
infrastruktur

Eksisterende øvrig 
infrastruktur

Ny løsning

HOI-funktion

3

HOI
6

6

7

Adgangs-
styring

HOI
7

1

DFDG

HOI
1

Unge-
databasen

8

Digital Post HOI
3• Målgruppeudsøgning

• Planoverblik
• Fritekstfelter til simpel 

sagsregistrering

• Planoverblik
• Link til selvbetjeningsløsninger

• Indeksering af samlede 
borgerforløb

• Snitflader til HOI samt 
fagsystemer

• Opmærkning af data og 
aflevering til indekser

• HOI-sagsbehandling

• Fremsendelse af HOI-plan

• Indsatser tilføjes i 
Ydelsesindeks

Samtykke 
(manuelt/kommune

specifikt)



1.2 2023 LØSNINGSBILLEDE



Anbefalet løsning ift. 2023-horisont

KOMBIT’s anbefalede løsning til it-understøttelse af HOI indenfor tidshorisonten 2023, indeholder ikke en fuld 

opfyldelse af alle de behov, som er identificeret i visionsbilledet for HOI.

Der lægges op til, at etablere et fælles centralt system til håndtering af HOI-sagsregistrering og –journalisering. Dette 

giver mulighed for en fælles retning for HOI-forløb samt en mere struktureret tilgang ift. udveksling af sagsdata 

mellem HOI og øvrige fagsystemer.

Både HOI-vision og løsningen ift. 2023-horisonten lægger op til, at der vil foregå dataudveksling mellem HOI og de 

øvrige fagsystemer. En ”fuld” implementering af dette, hvor der også er mulighed for at ændre data og lade denne 

ændring slå igennem i andre fagsystemer vurderes ikke at være realistisk at nå indenfor en 2023-horisont.

Det vil være muligt at udveksle indekserede data, men hvis data redigeres f.eks. i HOI, så vil det ikke indenfor 2023-

horisonten være muligt at sikre at disse ændringer dynamisk fordeles til andre relevante systemer. Dette vil kræve 

nye snitflader samt mekanismer til at sikre at ændringerne rent faktisk er slået igennem i de enkelte systemer.



Løsningsmodel for HOI – 2023-horisont
Overblik og sagsbehandling inkl. tværgående planer

Fag-/sagssystemer

Beskæftigelse
Fasit / 

Momentum

Børn/familie
DUBU / 
SBSYS

Voksen social
Nexus / 

Sensum / 
Cura / 

VITAE (DXC)

Mit Overblik
(borger.dk)Sagsbehandler 1

Sagsbehandler 2

Borger

Samtykke

Unge/
Uddannelse

UNO-UNG / 
UVVEJ

Danmarks
statistik

Misbrug
Stofmisbrugs-

databasen
Sundhed

Fælleskommunal infrastruktur

Sag & 
Dokument

Serviceplatformen

Klassifi-
kation

Borgerblik

ESDH
(HOI-sags-

registrering)

HOI

Ydelse

HOI

HOI

HOI

1 Målgruppeudsøgning

Sags- og planoverblik 
(sagsbehandler)

Planoverblik (borger)

Sagsobjekt for HOI-sag

Indeksering af HOI-sag 
herunder indsatser

HOI KLE-nummer og 
indsatsklassificering

HOI-roller

HOI-dataudveksling

2

3

4

3

4

5

5

Eksisterende KOMBIT 
infrastruktur

Eksisterende øvrig 
infrastruktur

Ny løsning

HOI-funktion

3

HOI
6

6

7

Adgangs-
styring

HOI
7

1

DFDG

HOI
1

Unge-
databasen

8

8

HOI
8

Digital Post HOI
3

• Plan- og progressionsoverblik
• Link til selvbetjeningsløsninger

• Opmærkning af data og 
aflevering til indekser

• Hente HOI-data fra indekser 
(stamdata, mål, indsatser, 
samtykke, afgørelser)

• HOI-sagsbehandling

• Anmodning om samtykke
• Registrering af samtykke
• Advisering hvis samtykke 

trækkes

• Indeksering af samlede borgerforløb
• Snitflader til HOI samt fagsystemer
• Udveksling af indekserede data 

mellem HOI og fagsystemer

HOI-sagsløsning
(rammesystem)

SAPA

HOI
1

2 • Planoverblik (link)
• Sagsregistrering og –

journalisering
• Progressionsmåling

• Målgruppeudsøgning
• Planoverblik (original)

Indsats

HOI
5

• Indsatsindeks

Borger-
Selvbetjening

• Fremsendelse af HOI-plan



Forudsætninger for løsningsforslag med 2023-horisont

• Fælles HOI-rammesystem. Det vurderes ikke at være muligt, at specificere et fælles HOI-rammesystem indenfor 2023-

tidshorisonten. Der findes ikke i dag et system, der vil kunne anvendes til formålet, hvorfor et nyt vil skulle specificeres og 

anskaffes. Derfor foreslås følgende på kort sigt:

o Sagsregistrering og journalisering forslås håndteret via kommunernes egne ESDH-systemer ud fra KOMBIT’s specifikation.

o Planoverblik og målgruppeudsøgning til sagsbehandleren foreslås implementeret via SAPA, da denne vil kunne udnytte sine 

snitflader til rammearkitekturens indekser.

• Planoverblik for borgeren implementeres i Mit Overblik, hvilket forudsætter udvidelser af Borgerblikket.

• Ydelsesindeks udvides til også at omfatte de relevante HOI-indsatser. Dette antages at være en mindre tidskrævende løsning ift. 

etablering af et separat indsatsindeks.

• To-vejs dataudveksling. Rammearkitekturen tilrettes til at kunne tilbyde dataudveksling mellem HOI-sagssystemet og de enkelte 

fagsystemer (stamdata, plan, afgørelser, samtykke osv.).

• Progressionsmåling ift. HOI er ikke defineret metodisk i dag, hvorfor det kræver beslutning om at igangsætte afklaring af en 

fælles metode og afrapporteringsform. Denne funktionalitet er udenfor projektets nuværende omfang og vil kræve sit eget projekt.



1.3 LØSNINGSELEMENTER 
2023+



HOI-funktionalitet efter 2023

• Redigering af indekserede data. Udveksling af indekserede data er én løsning, men det at kunne 
redigere disse data (f.eks. i HOI), så de efterfølgende ændres i de fagsystemer, hvor det må være 
nødvendigt er mere og kræver gennemgribende ændring af rammearkitekturen.

• Fælles faglige begreber for indsatser på tværs af fagområder. Der lægges op til et indsatsindeks 
indenfor 2023-horisonten, men et samlet tværgående indsatskatalog, forventes ikke at kunne 
implementeres indenfor samme horisont.



Parkeret funktionalitet ift. helhedsorienteret indsats

Følgende mekanismer vurderes at ligge senere dvs. efter 2023:

• Akut eller tidlig identifikation af HOI-målgruppe (f.eks. før underretning, ved alvorlig skade, særlige 

adfærdsmønstre). Denne løsning kræver søgemekanismer, som ikke er tilgængelig i dag, men bliver mere og mere 

relevante i takt med kommunernes erfaringer med RPA, AI, machine learning, dataanalyse og tilsvarende. Odense 

Kommune er på vej med mønstergenkendelse på området.

• Aftalehåndtering. En fælles løsning til håndtering af aftaler/kalendre på tværs af fagområder kræver en ny 

løsning til formålet, som både dækker sagsbehandlernes koordinering, men også borgeres mulighed for at indgå i 

planlægning f.eks. via Mit Overblik.

• Historik i planoverblik. I den foreslåede løsning lægges op til at bruge SAPA til at skabe overblik. Denne løsning 

giver ikke mulighed for, at gemme historikken i HOI-planen. Til dette formål er der brug for et sagssystem, som 

bidrager med denne funktionalitet.

• Fælles udredningsværktøj (på tværs af fagområder). Forudsætter udvikling af en metode.

• Effektmålingsværktøj for helhedsorienteret indsats som helhed. Afventer lovgivning.

• Effektmålingsværktøj for helhedsorienteret indsats overfor borgeren. Afventer lovgivning.



3.2 Effektmåling – plan for slutmålingen i 2020



PwC

Overblik over kvalitative målepunkter
 

# Målepunkt Effektmål

1 Bedre betingelser for datadeling • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i 
sagsbehandlingen på tværs af faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

2 Rammearkitekturens evne til at stimulere innovation og 
nytænkning

• Alle tre effektmål

3 Åbnet konkurrence på kommunale it-marked • Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked

4 Kendskab til rammearkitekturens overordnede indhold • Alle tre effektmål

5 Videns- og informationssøgning om rammearkitekturen • Alle tre effektmål

6 Indhold i rammearkitekturen • Alle tre effektmål

7 Anvendelse af rammearkitekturens indhold • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i 
sagsbehandlingen på tværs af faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

• Skaber værdi for de kommunale kerneopgaver

8 Udvikling og styring (governance) af rammearkitekturens 
indhold

• Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i 
sagsbehandlingen på tværs af faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

• Skaber værdi for de kommunale kerneopgaver

9 Anvendelse af elementer til arkitekturstyring fra 
rammearkitekturen

• Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i 
sagsbehandlingen på tværs af faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

• Skaber værdi for de kommunale kerneopgaver

10 Bidrag til indhold i rammearkitektur • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i 
sagsbehandlingen på tværs af faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

• Skaber værdi for de kommunale kerneopgaver

11 Anskaffelse af it-løsninger i det kommunale miljø • Alle tre effektmål

12 Genbrug af elementer i rammearkitekturen • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i 
sagsbehandlingen på tværs af faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger

• Fremmer og åbner konkurrencen på kommunernes it-marked

13 Rammearkitekturens effekt på integration • Skaber bedre betingelser for datadeling og dermed også sammenhæng i 
sagsbehandlingen på tværs af faglige områder og i effektive selvbetjeningsløsninger



3.2 Effektmåling – plan for slutmålingen i 2020



Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale 
rammearkitektur - CIO

Målepunkt 1: Bedre betingelser for datadeling
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:

Den fælleskommunale rammearkitektur skaber bedre muligheder for sammenhæng i 
sagsbehandlingen på tværs af faglige områder internt i kommunen.

Den fælleskommunale rammearkitektur gør det enklere at dele sager, dokumenter og data 
på tværs af kommunale grænser.

Yderligere kommentarer?
 Det er vores forventning, at de emner der nævnes vil blive effekten af rammearkitekturen, men vi har jo ikke set 

det i virkeligheden endnu..
 ..men det kræver en fysisk implementering før effekten kan høstes. Det er der så også en lang række eksempler 

på.
 Teknologier er i dag så åbne, at man ikke behøver samme infrastruktur for at sagsbehandle på tværs, men samme 

systemer.
 Remains to be seen!

Altså svaret bygger på en forventning til fremtiden. I dag har vi endnu ikke for alvor set effekten - bortset fra 
serviceplatformen.

 Udgangspunktet for sagsbehandlereforventes at give en smartere arbejdsganf.
 Det vil kræve at rammearkitekturen bliver brugt. Vi mangler et monopolbrud først
 Det er ønske scenariet, men vi er der ikke endnu.



 Det er vel hele formålet med rammearkitekturen, men den skal mere i spil både hos leverandører og i 
organisationen for at det lykkedes.

 dog er implementeringen af rammearkitekturen pt. primært teoretisk i den store bredde, hvorfor svaret er "kan 
skabe" mere end "skaber"

 Enig på sigt, men der er jo lang vej endnu



Målepunkt 2: Rammearkitekturens evne til at stimulere innovation og 
nytænkning
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Den fælleskommunale rammearkitektur stimulerer innovation og nytænkning i kommunale 
it-løsninger.

Hvor og hvordan stimuleres innovation?
 Ved at arkitekturen har åbne API
 Ranmearkitekturen har bevirket et fornyet fokus på at tage ejerskab til arkitektur, proces og udvikling
 Forventning ja og det er godt at sætte kravene til leverandørerne, men vi mangler at se reelle effekter - og det 

virker endnu ikke som om alle leverandører har fattet, hvad rammearkitekturen fordrer af dem
 Når kommunerne og leverandørerne bygger på rammearkitekturen muliggøres genbrug af data og funktionalitet. 

Dermed frigøres ressourcer til innovation. Man "får noget forærende" og kan fokusere på den mere innovative del.
 Den åbner for flere leverandører og mindre leverandører.
 Leverandørerne tvinges/udfordres til at tænke den vej
 Rammearkitekturen gør det lettere og billigere at skabe løsninger på tværs.

Det åbner for nogle muligheder som tidligere ikke var realistisk økonomisk
 Den gør det nemmere i forhold til sammenstilling af data mellem systemer og derved nytænkning af 

opgaveløsningen
 Hjemtagelse af ansvaret for arkitekturen og sammenhængen er sund og rigtig. Tvinger kommunerne til at tage 

ansvar for den lokale arkitektur og optimere lokale sammenhænge mellem systemer.
 Vi kan tænke i helheder med udgangspunkt i borgerdn
 Fælles udgangspunkt gør nytænkning lettere
 Udenfor rammer ;-)

og via inddragelse af forretningen
 Ved at vi stiller krav til leverandørerne
 Rammearkitekturen understøtter kommunale digitaliserings afdelinger når vi skal tænke i enterprise arkitektur.

Vi kunne sikkert godt have tænkt i samme baner, men fællesskabet omkring Rammearkitekturen giver et bedre 
produkt.

 Rammearkitekturen er en del af et nyt mindset i kommunerne. hvilket understøtter en mere innovativ kultur

Hvorfor mener du ikke, innovation stimuleres?
 Den kører mere på teknologi / it-afdelinger end på systemanvendelse
 Jeg tror ikke at den fælleskommunale rammearkitektur, tværgående har den sammen opmærksomhed, som hos it 

og digitalisering.
 -
 Der er nødt til at komme initiativer efterfølgende sammen med rammearkitekturen
 Kan være en barriere ved udvikling, da det kan virke omstændigt ved mindre systemer
 Der er ikke afsat til til innovation/udvikling. Så vi arbejder kun med Rammearkitekturen, når vi er tvunget til det.
 Det kan ikke gøres med rammer
 Rammearkitekturen er utrolig nørdet, og det gør det svær at udbrede den i selve den kommunale organisation.



Der er brug for at rammearkitekturen får bedre forklaringer, måske af flere slags, så de både er rettede mod 
arkitekter men også mod forretningen.

Der er brug for at beta.rammearkitektur.dk holder op med at hede beta og bliver langt mere "pædagogisk".

Yderligere kommentarer?
 Som lille kommune har vi ikke ressourcerne til aelv at tage initiativer der udnytter arkitekturen, ud over de tiltag der 

kommer fra centralt hold.
 rammearkitekturen anses ikke som driveren for innovation - det vil være det tekniske eller procesmæssige flow, 

hvor rammearkitekturen er et muligt teknisk krav.
 uagtet at vi forsøger at formidle rammearkitektur, er det jo ikke noget den enkelte medarbejder tager til sig.



Målepunkt 3: Åbnet konkurrence på kommunale it-marked
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Den fælleskommunale rammearkitektur øger konkurrencen / åbnet markedet på det 
kommunale it-marked.

Den fælleskommunale rammearkitektur gør det lettere for leverandører at komme ind på 
det kommunale it-marked.

Hvordan er det kommunale it-marked blevet åbnet op?
 Det samme svar som i forrige
 Der er en mere åben dialog om muligheder for datadeling. Det hænger lidt med kvaliteten i nogle af de nye 

løsninger fra visse leverandører
 Basale elementer, komponenter og data stilles lige til rådighed for alle leverandører (i modsætning til før). Det øger 

konkurrencen og åbner markedet. 
Leverandører skal ikke bruge tid på at genopfinde funktionalitet men kan gøre brug af fælles funktionalitet. Og 
adgang til data har aldrig været nemmere (selvom der endnu er et stykke vej).

 en ny leverandør skal integrere op mod en fælles rammearkitekturkomponent og ikke mod konkurrentens IT 
system

 Det er kommet standarder vi kan præsentere for leverandørerne
 Ensartethed skabe flere muligheder. Og derfor "burde" det være nemmere for alle. Dog kan "mindre" lokale 

virksomheder blive koblet fra.
 Ja - givet vi ikke er på plads med Støttesystemerne er det pt begrænset. men mon ikke der snart kommer huld 

igennem
 Monopolbruddet primært. Åben og modulær arkitektur giver flere adgang til at bygge løsninger.
 Åbne snirflader gør det nemmere med data på tværs
 Bl.a. har monopolbruddet åbnet andre virksomheders øjne for det kommunale marked



 Det kommer når der bliver en bedre forståelse for opgaven og de systemer der anvendes. Ikke via arkitektur.
 Monopolbruddet er et eksempel. Det kan både gøre godt, men kan også skræmme nogen fra at ville byde i 

fremtiden.
 Der er moderate tegn på åbning af IT-markedet, men sandelig også tegn på, at det langt fra er lykkedes. Bl.a. 

oplever vi at nye snitflader tilbydes til ublu priser fra de eksisterende leverandører. Dvs. nye udgifter der æder 
gevinsterne ved et mere åbent marked.

 Vi er kun på vej, men jo flere leverandører der spiller ind på at have åbne snitflader og benytte fælles byggeblokke 
jo lettere bliver det at lave tilpassede løsninger.

Vi har f.eks. rollebaseret indgang til vores ferie styring i Skanderborg, men det kræver KMD brugere og selve 
løsningen er alt alt alt for kompleks.

Fordi vi har fået en åben snitflade hos KMD har vi kunne udvikle vores eget GUI i OS2fællessskabet, som er langt 
bedre for vores brugere.

Selvom OS2fællesskabet er kommunalt, er udviklingen foregået hos en privat leverandør - en mindre leverandør, 
som aldrig ville have kommet i betragtning uden den åbne snitflade.

 på sigt vil mindre leverandører kunne bidrage med delkomponeneter - pt. er det stadig de gamle store spillere, der 
dominerer.

 Problemet er de kun er de store der har pondus til at byde ig overleve i den verden
 På sigt tror vi, at rammearkitekturen vil åbne markedet. det er ikke helt slået igennem endnu. Heller ikke i forhold til 

nye leverandører. Det er svært for leverandørerne at implementere den
 Kravene bliver mere transparente

Yderligere kommentarer?
 Stavefejl i første spørgsmål. et T skulle have været et R: "Den fælleskommunale rammearkitektur øger 

konkurrencen / åbnet markedet på det kommunale it-marked"
 Dog kan dislogen mellem flere leverandører i forhold til samme produkt tænkes at vmblive udfordrende
 med en løst defineret rammearkitektur særligt på byggeblokniveau, er det svært for nye at komme i gang, fordi der 

ikke gives penge til udvikling af selve byggeblokkene, men alene løsningen.



Målepunkt 4: Kendskab til rammearkitekturens overordnede indhold
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Jeg kender til visionerne/arkitekturmålene bag den fælleskommunale rammearkitektur (det 
konceptuelle lag)*.

Jeg kender til styringselementerne i den fælleskommunale rammearkitektur 
(arkitekturprincipper og -rapporter)*.

 
Jeg kender til de logiske produkter i den fælleskommunale rammearkitektur (fx 
Forretningsprocesser og Byggeblokke)*.



Jeg kender til det fysiske lag i den fælleskommunale rammearkitektur til  realisering af it i 
kommunen (implementering af logiske byggeblokke i fysiske løsninger)*.

Hvordan har du fået kendskab til indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur?

 KL og KOMBIT
 Gennem møder i arkitektur fora, læsning af dokumenter, kursus i arkitekturstyring mv
 Via arkitekturnetværk samt KOMBIT
 Generel information
 Fra mange kanter men jeg sidder i arkitekturrådet. Man kan diskutere om min (Henrik Brix) besvarelse skal tælle 

med.
 Kursus.
 Via Kombit
 Møder, netværk, online info, egen arkitekt
 Div artikler og KITAs kursus
 KITA
 Via KOMBIT og andre kommuner
 Deltaget i arbejdet i gruppen
 IT arkitekturuddannelsen, Strand og Donslund netværk og KL netværk
 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. KLS arkitekturnetværk. IT-Arkitekt uddannelse gennem Strand og 

Donslund og en anden gennem Dansk IT.
 Gennem KOMBIT, KL-netværk, konferencer mv

Hvilke kilder anvender du til informations- og videnssøgning omkring den 
fælleskommunale rammearkitektur?



Hvilke kilder anvender du til informations- og videnssøgning omkring den 
fælleskommunale rammearkitektur? - Andet, Uddyb i tekstfelt

 Egen arkitekt
 Erfa
 Kombit
 beta rammearkitektur
 beta.rammearkitektur.dk
 KOMBIT
 Tværgående samarbejde om løsninger
 rammearkitektur.dk

Har du forbedringsforslag til? - Baseline V_1.0
 Der er tiltag i gang som jeg har stor tillid til men generelt er der behov for at information/kommunikation omkring 

rammearkitekturen bliver så konkret og handlingsrettet som muligt.

Har du forbedringsforslag til? - KL.dk
 Nej
 bedre formidling og praktiske eksempler
 KL.dk er alt for rodet, det er svært at finde ting.
 flere praktiske eksempler på sammenhæng mellem strategi, forretning, informationshåndtering, applikation og 

teknologi - tilgangen er primært teoretisk arkitektur og kun begrænset praktik.
 Fasthold højt informationsniveau og formidling af cases og projekter

Har du forbedringsforslag til? - Wiki
 Nej
 Jeg går ud fra det er beta.rammearkitektur.dk? Den skal holde op med at hede beta så hurtigt så muligt.

Den skal være langt mere pædagogisk, og indeholde forklaringer som både er rettet mod arkitekter og mod 
organisationen.

 der mangler elementer i informationscontaineren.

Har du forbedringsforslag til? - Kontakter/Netværk
 Nej
 Nej
 På det fælleskommunale IT arkitekturnetværk havde vi i november KOMBIT ude og præsentere 

kontekstdiagrammer i praksis.

Det var enormt godt, og det var noget vi kunne tage med hjem til forretningen.

Keep it up.
 flere konkrete forretningsorienterede eksempler.
 Ditto

Hvordan vedligeholder du din viden om rammearkitekturen og dets indhold?
 Jeg er opsøgende og abonnerer på de forskellige infoilder: Yammer grupper, nyhedsbrev osv.
 Netværk
 Kommunernes it-arkitekturråd samt det daglige arbejde med it-arkitektur i min hjemkommune og netværk.
 Interesse timer. :)
 Via Kombit og KL samt erfa netværk imellem kommunerne
 Møder, netværk, egen arkitekt, "nettet"
 via webside
 Via netværk
 Deltager i netværket



 netværk
 Først og fremmest gennem netværk, men også ved at følge forskellige nyhedsmails, yammergrupper, 

linkedingrupper osv.
 Nyhedsbreve fra KL.

Opsøgen af viden på KL`s hjemmeside
KOMBIT
DIGIT (digitaliseringsforeningen Sjælland - 12 kommuner)

 deltagelse i KL-netværk, arkitektur-uddannelse og diverse artikler.
 Opsøgende og arbejde med konkrete projekter i praksis

Yderligere kommentarer?
 Det er uklart, hvad Baseline V.1.0 refererer til - derfor er den ikke taget med.



Målepunkt 5: Videns- og informationssøgning om rammearkitekturen
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Jeg er i stand til at finde den information, jeg eller min organisation har behov for i 
forbindelse med rammearkitekturen.

Yderligere kommentarer?
 Der er for lidt konkret målrettet materiale at arbejde med
 Forklaringerne er for nødrede og mange af dem er ikke blevet opdateret længe.



Målepunkt 6: Indhold i rammearkitekturen

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter.
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - Baseline V_1.0

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter.
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - KL.dk

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter.
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - Wiki



Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter.
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - Kontakter/Netværk

Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - Baseline V_1.0

Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - KL.dk



Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - Wiki

Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - Kontakter/Netværk

Yderligere kommentarer?
 Vi har ingen erfaringer gjort. Derfor kan vi ikke svare.
 I bliver nød til at arbejde på at forbedre materialet omkring rammearkitekturen.

Det er ok nu, men vi har brug for det bliver endnu bedre så vi kan få spredt det gode budskab.



Målepunkt 7: Udvikling og styring (governance) af rammearkitekturens 
indhold
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Jeg eller min organisation ved, hvordan man succesfuldt anvender rammearkitekturen til at 
opnå sammenhænge og genbrug i it-løsninger.

Jeg eller min organisation ved, hvor man kan finde hjælp til brugen af rammearkitekturen.



Hvad er din kendskabs -/ anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Fælleskommunale Arkitekturmål

Hvad er din kendskabs -/ anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Fælleskommunale Arkitekturprincipper



Hvad er din kendskabs -/ anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Hovedopgaver

Hvad er din kendskabs -/ anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Forretningsprocesser



Hvad er din kendskabs -/ anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Procesmønstre

Hvad er din kendskabs -/ anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Byggeblokke

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Fælleskommunale Arkitekturmål

 konkretisering
 modning af egen IT governance
 få sammenghængende it systemer i kommunerne
 hvis behovet opstår
 Bedre wiki, workshops hvor vi arbejder med cases. Større udbredelse hos leverandører.
 konkrete eksempler på tværs af alle serviceområder



 Forenkling

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Fælleskommunale Arkitekturprincipper

 konkretisering
 modning af egen IT governance
 hjælpe til at nå den besluttede retning mellem interne og eksterne
 hvis behovet opstår
 De bliver indarbejdet i de fællesoffentlige principper i stedet for at der er to sæt
 konkrete eksempler på tværs af alle serviceområder
 Forenkling

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Hovedopgaver

 konkretisering
 kan definere og beskrive de enkelte forretningsområder
 hvis behovet opstår
 konkrete eksempler på tværs af alle serviceområder
 Mere præcist formål og indhold

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Forretningsprocesser

 Mere handlingsrettet vinkel, konkrete cases, kobling til fysisk implementering, uddannelse (vi har 2 tilmeldt det nye 
kursus)

 konkretisering
 indeholder aktuelle oplysninger og opgaver
 hvis behovet opstår
 Bedre wiki, workshops hvor vi arbejder med cases. Større udbredelse hos leverandører.
 konkrete eksempler på tværs af alle serviceområder
 Mere præcist formål og indhold

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Procesmønstre

 se ovenfor
 konkretisering
 beskriver de fælles grundlag for en bedre ensartethed på de forskellige områder
 hvis behovet opstår
 Bedre wiki, workshops hvor vi arbejder med cases. Større udbredelse hos leverandører.
 konkrete eksempler på tværs af alle serviceområder
 Mere præcist formål og indhold



Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Byggeblokke

 se ovenfor
 konkretisering
 modning af egen IT arkitektur
 en byggeblok vil typisk beskrive den information som gælder for for det aktuelle område
 hvis behovet opstår
 Bedre wiki, workshops hvor vi arbejder med cases. Større udbredelse hos leverandører.
 konkrete eksempler på tværs af alle serviceområder
 Mere præcist formål og indhold

Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Fælleskommunale Arkitekturmål

Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Fælleskommunale Arkitekturprincipper

Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Hovedopgaver



Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Forretningsprocesser

Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Procesmønstre

Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Byggeblokke

Yderligere kommentarer?
 At det var en opgave der havde prioritet i ledelsen. Jeg har i forvejen svært ved at argumentere for det øgede 

ressourcetræk til IT og Digitalisering, med udgangspunkt i den generelle udvikling, GDPR mv. Men jeg kan SLET 
IKKE forklare direktionen, hvad rammearkitekturen er. Har forsøgt flere gange.... De vil knap nok lytte!

 Forstår ikke spørgsmål
 meget abstrakt spørgsmål
 Det er hypotetiske spørgsmål og dermed også svar!!



Målepunkt 8: Anvendelse af rammearkitekturens indhold
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
’På vej (overblik)’* giver mig et tilstrækkeligt overblik over, hvad der er er på vej i 
rammearkitekturen.

Hvilke produkter har du brug for fremadrettet?
 Konkrete redskaber og modeller der viser hvordan vi gør i virkeligheden.

Bedre wiki.
 det fortæller om en tung og bureaukratisk proces, hvor tempoet hæmmes af godkendelse i KL DIR og bestyrelse.
 Vi kender ikke "på vej-overblikket"

Det er gennemskueligt, hvordan indholdet af rammearkitekturen styres og vedligeholdes.



De mekanismer, der sikrer vedligehold af og kontrol med de udstillede 
løsninger/byggeblokke, er tilstrækkelige.

Yderligere kommentarer?
 Har ikke arbejdet med det
 Vi er usikre på governance. Herunder statens rolle



Målepunkt 9: Anvendelse af elementer til arkitekturstyring fra 
rammearkitekturen
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Vi anvender eller orienterer os om styringselementer - som principper, rapporter og 
tjeklister - fra rammearkitekturen.

Hvilke styringselementer anvender du?
 Hvidbog om EA
 ingen
 Vi har udarbejdet vores egne principper, visioner og strategier, som er meget inspirerede af rammearkitekturens, 

men skrevet i et sprog vores organisation kan forstå og som tager udgangspunkt i vores decentrale virkelighed.
 Vi anvender principperne, men ikke rapporter og tjeklister

Hvilke styringselementer savner du?
 Flere konkrete redskaber som f.eks. kontekst diagrammer. Bedre sprog i dem der er.

Yderligere kommentarer?
 pas - her ligger en kommunikationsopgave og venter...
 Vi anvender OS2 kravmotor



Målepunkt 10: Bidrag til indhold i rammearkitektur
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Vi har udstillet /bidraget med egne løsninger/byggeblokke i henhold til rammearkitekturen.

Vi oplever, at andre bruger vores løsninger / byggeblokke med succes.

Hvad har I udstillet til fælles genbrug?
 Gennem OS2 netværket har vi deltaget i udviklingen af en række arkitekturkomponenter
 OS2Rollekatalog, STS_ORG_SYNCER, OS2Kravmotor, SAML-understøttelse hos fx Tricom (Tricommerce), DMP 

(Danmarks Miljø Portal) og vi arbejder på Cura, FASIT, OPUS, Targit m.m.
 GIS data
 Vi har ikke udstillet nogen.
 nej
 Rollekatalog og OS2 kravmotor. Desuden OS2 opgavefordeler og OS2 KLE

Hvad har I mulighed for at udstille til fælles brug?
 OS2MO, OS2rollekatalog, OS2KLE
 Mere OS2Rollekatalog (formentligt) med egentligt IdM funktionalitet. Og der kommer helt sikkert mere.
 Det tænker jeg vi har.
 intet - ressourcerne til udvikling af dette haves ikke
 Vi udstiller det vi udvikler!!



Hvorfor har I ikke udstillet fælles produkter, som andre kommuner kan benytte?
 Vi er en umoden organisation uden IT-arkitekter (ikke muligt at rekruttere). Jeg tænker at vi ikke er den eneste 

kommune, der er på dette stadie - og det er et emne, der er svært at gå til uden de nødvendige kompetencer i 
egen organisation. Det er vigtigt at have i baghovedet fra KL, at det ikke er alle kommuner, der har de nødvendige 
kompetencer.

 Vi er ikke modne
 Vi har ikke været involveret tidligt nok når der skulle udvikles nyt IT. Eller også var leverandøren ikke indstillet på 

at bruge rammearkitekturen fordi de ikke anede hvordan.
 vi har ikke noget - og har ikke ressourcerne til at udvikle dem.



Målepunkt 11: Anskaffelse af it-løsninger i det kommunale miljø
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn.
Når vi selv i kommunen skal anskaffe nye it-løsninger, er processen mindre 
ressourcekrævende som resultat af rammearkitekturen.

Kvaliteten af de anskaffede it-løsninger er højere som resultat af anvendelse af 
rammearkitekturen.

Vi har en anskaffelsesstrategi, hvor vi forholder os til hvorvidt rammearkitekturen er 
relevant ved et givent projekt.



Min kommunes væsentligste it-leverandører anvender og refererer til indholdet i den 
fælleskommunale rammearkitektur i forbindelse med tilbud / svar på udbudsmateriale.

Yderligere kommentarer?
 Vi forsøger at have en rammearkitektur vurdering i alle anskaffelser
 Vi bruger langt mere tid på indkøb af IT idag end for 5 år siden. Vi oplever at mange leverandører har en fejlagtig 

eller manglende viden om rammearkitekturen/ hvad der er strategien på dette område. Vi er bagud på de rette 
kompetencer og rammearkitekturen kræver, at vi har nogle meget specialiserede kompetencer, som der generelt 
er mangel på.

 Processen er nok ikke blevet nemmere fordi vi ikke tidligere havde ret meget fokus på arkitektur. Til gengæld er 
effekten langt større og bedre nu.

 De store leverandører
 Det er klart der har været et større ressourcetræk når vi indarbejder arkitektur. Samtidig har vi ikke længere et 

"kommune data" monopol, så ejerskabet over arkitekturen er helt essentiel for at vi forsat kan levere 
kerneopgaven i kommunen.

Når vi ikke engagere os i arkitekturen ved indkøb, ender vi næsten altid med kontorstols integrationer, som koster 
forretningen uhyggelige summer i administrativt ekstraarbejde fordi leverandører simpelthen ikke forstår den 
kommunale forretning.

 Vi oplever i høj grad stadig at skulle efterspørge/kræve anvendelse af rammearkitekturkomponenter.
 Vi har nedsat "rådet for gode it-anskaffelser", hvor vi vurderer de enkelte løsninger i forhold til rammearkitekturen.



Målepunkt 12: Genbrug af elementer i rammearkitekturen
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn.
Den fælleskommunale rammearkitektur har skabt større genbrug af løsninger og 
komponenter på tværs af kommuner.

Rammearkitekturen har fremmet understøttelse af værdiskabende processer, fælles sprog 
og deling af information.

Yderligere kommentarer?
 Men der er endnu et kæmpepotentiale.
 Monopolbrudet og mange af de fælleskommunale projekter der er i gang, som f.eks. Rollekatalog trækker på 

Rammearkitekturen.
 processen har skabt dialog - men om denne var kommet uden "rammearkitekturen" er uvist.



Målepunkt 13: Rammearkitekturens effekt på integration
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn.
Den fælleskommunale rammearkitektur gør det nemmere at integrere nye løsninger med 
eksisterende internt i kommunen.

Rammearkitekturen skaber bedre integration på tværs af kommuner og andre 
myndigheder, fx understøttelse af tværkommunale samarbejder.

Jeg har stor tiltro til, at KL vil lykkes med at få implementeret rammearkitekturen i det 
kommunale it-landskab



Hvilken betydning har rammearkitekturen for dig i dag?

Hvilken betydning forventer du, at rammearkitekturen har for dig om tre år?

Hvad er de største udfordringer ved brug af rammearkitekturen?
 At få markdet til at være tilstrækkeligt åbent
 Jeg tror på at rammearkitekturen er vejen frem. Kommuner er gode til at vidensdele. Men der vil være kommuner 

der falder fra pga kompetence-mangel.
 Kobling mellem det konceptuelle og det fysiske. Altså hvordan kommer man fra planer, tegninger og gode 

hensigter til konkrete gevinster.
 At de understøttende løsninger er umodne
 Tidshorisont og barriere i bestående systemer
 Ledelsen forstår det ikke.
 Det skal først løbes i gang ved såvel brugere som leverandører.
 Modenhed og kompetence
 Den skal sælges bedre. Som arkitekter har vi købt den, men der er brug for topledelsen spiller med, og forstår 

hvorfor det er en god ide.

Der er brug for de private leverandører kommer mere på banen.
 svært start, for konkrete produkter kommer ikke af sig selv - og monopolbrudssystemerne lader vente på sig.
 Organisationens forståelse herfor- det er langt hen ad vejen "sort snak"

Hvad er de største muligheder i brug af rammearkitekturen?
 Opbygning af interne digitale forretningsprocesser vha byggeklodser som erstatning for de gamle monolitiske 

løsninger



 Fælleskommunale samarbejde
 Det bliver vist for omfattende at skrive her. Det kan jeg holde et længere oplæg om:)
 Modulering og fællessprog
 Genbrug og sikre snitflader
 Genbrug af data, billigere løsninger, nemmere integrationer
 Vi åbner op for vores IT landskab, så vi slipper af med SILO løsninger der ikke kan spille sammen.

Vi får mulighed for at skabe større trivsel i forretningen fordi vi f.eks. kan erstatte dårlige systemer med lette mobile 
snitflader uden at det koster en bondegård.

Vi åbner markedet op for at mange leverandører kan være med. Også de mindre startups, der f.eks. er langt bedre 
til brugervenlighed, service design og løbende tilpasning end de store mastodonter.

 Fælleskommunale komponenter - dels fordi det sænker udviklingsomk. og driftsomk. og dels fordi veldefinerede 
komponenter er lettere at udskifte (mindre leverandør-lock).

Har du en god historie om hvordan den Fælleskommunale Rammearkitektur skaber værdi 
for din organisation?

 ja fx, i vores identitets og opgave styring
 Ja - ring 20 29 50 04:) (Henrik Brix)
 Desværre, nej
 Vi benytter OS2Opgavefordeler og OS2Rollekatalog til vores adgangsstyring imod støttesystemerne.

Vi er dog ret tidligt i processen da støttesystemerne som bekendt ikke er leveret.

Yderligere kommentarer?
 I forhold til mig som it og digitaliseringschef rammer mange af spørgsmålene helt forkert - de skal rettes til en IT 

arkitekt. Jeg synes i med dette spørgeskema har sat jer mellem to stole



3.2 Effektmåling – plan for slutmålingen i 2020



Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale 
rammearkitektur - Leverandører

Målepunkt 1: Bedre betingelser for datadeling
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:

Den fælleskommunale rammearkitektur betyder at vores produkter/løsninger bidrager til 
sammenhæng i sagsbehandlingen indenfor og på tværs af faglige områder internt i 
kommunen. 

Den fælleskommunale rammearkitektur skaber rammerne for at vores produkter/løsninger 
bidrager til deling af sager, dokumenter og data på tværs af kommunale grænser.

Yderligere kommentarer?
 For os at se er det på nuværende tidspunkt meget begrænset, hvad der findes af synlige resultater i forhold til 

deling på tværs. Men, vi ser frem til mere nytteværdi efterhånden som  rammearkitekturen implementeres.
 Den fælleskommunale rammearkitektur er meget god for Kommunerne og for samfundet som helhed. Når der 

nogle gange er virksomheder der klager sig så handler det mere om deres markedsvilkår.
 Vi har ingen implementeringer af rammearkitekturen pt.
 Rammearkitekturen KAN bidrage. Det er essentielt, at den aktivt prioriteres for at den rent faktisk bidrager. Dette 

vil betyde dyrere løsninger der så bliver bedre integreret og mere sammenhængende, og det skal der være 
interesse i hos indkøberne.

 Rammearkitekturen er kun byggeforskrifter, så kun i den forstand



 Så længe KL, KOMBIT og Staten ikke selv er konsekvente i at anvende arkitekturen, så skaber den ikke den 
ønskede værdi.

 Det afgørende må være realiseringen af rammearkitekturen. Konsekvensen af, at den er meget omfavnende, er, at 
den er løs i sine krav til realisering. Dvs. den sikre ikke at der realiseres på en måde, som sikre den fælles mest 
optimale datadeling



Målepunkt 2: Rammearkitekturens evne til at stimulere innovation og 
nytænkning
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Den fælleskommunale rammearkitektur stimulerer innovation og nytænkning i kommunale 
it-løsninger.

Hvor og hvordan stimuleres innovation?
 Nye, gode ideer udspringer af de milepæle, som allerede er nået.
 Datas styrede bevægelighed er en vigtig forudsætning for effektivisering af administration
 Mange flere firmaer får muligheden for at bidrage og dermed udviddes udviklings- og innovationsreourcerne 

betydeligt.
 Man (både kommuner og leverandører) kan tænke i mindre og afgrænsede løsninger, med større chance for at de 

hænger sammen. Risici bliver mindre.
 Det ville det kunne hvis det blev formidlet/illustreret mere
 Prioritering af indsatser

Hvorfor mener du ikke, innovation stimuleres?
 Den er for rigid og er bla. ikke baseret på internationale standarder.
 Det er uklart hvad bidraget er. Rammearkitekturen er et fundament, der mangler en poster-case for at vise at 

sammenhæng giver noget.
 Det er ikke blevet formidlet hvordan det skulle ske med afsæt i rammearkitekturen.
 Arkitekturen er bare et værktøj. Innovationen styres af aktive handlinger. Her hverken fremmer eller begrænser 

arkitekturen.
 Rammearkitekturen forsøger at sætte en ramme, hvor udviklingen kan ske indenfor. Det er en kontradiktion ift 

innovation, bryder rammer.

Yderligere kommentarer
 Få nå hele arkitekturen færdigudviklet, så vi får alvor kan komme igang!
 Der er risiko for, at der bliver sat initiativer i gang, der faktisk ikke overholder RA, fordi leverandører og/eller 

kommunerne selv ikke kan gennemskue det.



Målepunkt 3: Åbnet konkurrence på kommunale it-marked
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Den fælleskommunale rammearkitektur øger konkurrencen / åbnet markedet på det 
kommunale it-marked.

Hvordan kunne rammearkitekturen åbne markedet endnu mere?
 Speede tidsplanen op for rammearkitekturen.
 Flere virksomheder kan ikke overkomme den kæmpe udvikling det vil kræve og det er svært at ligge omkostningen 

over på kunderne. Derudover svært at påvise gevinsterne.
 Jo mere, der frigives på open source-licens, desto bedre muligheder for at dele
 Snitflader der er meget lette at integrere til for leverandørernes produkter.
 flere færdige byggeblokke og det er mere klart hvordan løsningen er/bliver compliant
 Anvise simple og velafprøvede standarder for dataudveksling mellem informationsdomæner.

Den fælleskommunale rammearkitektur gør det lettere for leverandører at komme ind på 
det kommunale it-marked.

Hvordan er det kommunale it-marked blevet åbnet op?
 Der er dog en vis sendrægtighed i kommunerne for at indgå i udviklingsprojekter.
 Det er ikke blevet åbnet op.
 Jeg svarer på noget lidt andet: 

Der er kommet flere og mindre leverandører på banen, men der er også sket en polarisering med Netcompany 
som ny dominerende leverandør af de store løsninger

 fælles retningslinjer og standarder er et must for et åbent IT-marked
 Markedet er åbnet, men det er ikke som sådan let at integrere.
 Det er potentialet men ikke realiseret endnu før der leves løsninger der er bygget efter forskrifterne.



 Fokus på krav og standarder til brug ifm.  leverandør-/systemskifte. Dvs. mindske transitionsomkostning.
Fastlægge forretnings-/systemdomæner, så ny leverandører kan se muligheder og konkurrentbillede.

Den fælleskommunale rammearkitektur gør det nemmere og mere overskueligt at udvikle 
løsninger til det kommunale marked. 

Yderligere kommentarer?
 Umiddelbart nemmere, men RA er uklar for mange - både leverandører og kommuner, og der er risiko for, at 

lykkeriddere påstår at de overholder RA (uden at gøre det) og kommunerne ikke kan gennemskue det.
Der burde være en certificeringsordning.

 Det er sværere at bruge andres infrastruktur (rammearkitektur) end sin egen.
 Der er en høj indlæringstærskel og potentielt dyrt/svært at implementere de generiske specifikationer, men når det 

er gjort er der fleksibilitet
 Ja, det hjælper, men der er mange andre ting, der er lige så afgørende. Fx standardisering af krav, åbne API'ere 

osv.
 Den fælleskommunale rammearkitektur har givet en fælleskommunal infrastruktur. Den er den som i første 

omgang vil facilitere uviklingen.



Målepunkt 4: Kendskab til rammearkitekturens overordnede indhold
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Jeg kender til visionerne/arkitekturmålene bag den fælleskommunale rammearkitektur (det 
konceptuelle lag)*.

Jeg kender til styringselementerne i den fælleskommunale rammearkitektur 
(arkitekturprincipper og -rapporter)*.

 
Jeg kender til de logiske produkter i den fælleskommunale rammearkitektur (fx 
Forretningsprocesser og Byggeblokke)*.



Jeg kender til det fysiske lag i den fælleskommunale rammearkitektur til  realisering af it i 
kommunen (implementering af logiske byggeblokke i fysiske løsninger)*.

Yderligere kommentarer?
 Rammearkitekturen trænger til en konkretisering og en opdatering, og til at blive bygget ind i en enterprise 

arkitektur vision for kommunerne.
 Rammearkitekturen har været formidlet som byggeforskrifter.

Så især det sidste spørgsmål er i sig selv forvirrende.
Er rammearkitekturen fysik??

Klip fra rammearkitektur.dk:
Hvad er forskellen på den fælleskommunale rammearkitektur og KOMBITs
serviceplatform og støttesystemer?
Den fælleskommunale rammearkitektur, eller bare "rammearkitekturen", består
af de fælleskommunalt aftalte arkitekturmål, -principper, forretningsbyggeblokke
og integrationsmønstre. Rammearkitekturen befinder sig på et logisk
og konceptuelt niveau. Den fælleskommunale infrastruktur realiserer i
mere eller mindre grad rammearkitekturen og består af KOMBITs og UDK's
infrastrukturelle løsninger, der understøtter kommunale fælles eller enkeltstående
fagsystemer, for eksempel støttesystemer og serviceplatform.

Hvordan har du fået kendskab til indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur?

 Fra litteratur og artikler, fra møder i KL's dialogforum og fra konferencer
 Vi har altid været store tilhænger af  den fælleskommunale rammearkitektur og har bygget flere MOX løsninger
 KL
 Via KL/Kombit
 KL og KOMBITs hjemmeside
 Vi har arbejdet med det i mange år, bl.a. via vores produkt CPR Broker
 Gennem konsulentbistand til KOMBIT
 KL materiale
 Er leverandør til løsninger i rammearkitekturen
 Arbejde i kommunalt og fælleskommunaltregi

Hvem hos jer har størst indsigt i rammearkitekturen, og hvem kan sikre overholdelse af 
principper osv.? 

 Vores systemarkitekter
 It-arkitekter og forretningsudvikler 

Hvis alt andet fejler så skrider ejerne ind
 Mig
 Udviklings- og salgsafdelingen
 Dan Thordahl Jørgensen
 En IT-arkitekt



 vi har en håndfuld udviklere og en projektleder
 Ikke relevant
 N/A vi rådgiver
 Vores arkitekter
 ?

Hvilke kilder anvender du til informations- og videnssøgning omkring den 
fælleskommunale rammearkitektur?

Hvilke kilder anvender du til informations- og videnssøgning omkring den 
fælleskommunale rammearkitektur? - Andet, Uddyb i tekstfelt

 Kombit

Yderligere kommentarer?
 Dette spørgsmål skulle nok have være delt op på roller: rådgiver/leverandør/kommune (forr / digitalisering / it) etc

Har du forbedringsforslag til: - Baseline V_1.0

Har du forbedringsforslag til: - KL.dk
 - målrettet formidling

- mere om compliance af løsning
- oversigter over løsninger der er compliant
- planer / roadmaps
- hvem er ved at udbygge RA

Har du forbedringsforslag til: - Wiki
 Skal opdateres og udvides
 Jeg har på fornemmelsen, at den ikke er fuldt opdateret, så ...
 ditto

Har du forbedringsforslag til: - Kontakter/Netværk
 Mere formelle sparrings-grupper måske?

Hvordan vedligeholder du din viden om rammearkitekturen og dets indhold?
 Deltagelse i netværksmøder og konferencer
 Følger wiki, linkedin og netværk
 Kl.dk
 Læser
 Via sporadisk læsning
 I konkrete projekter og når der sendes nyhedsmails ud om emnet tjekker jeg opdateringerne
 Gennem konkrete opgaver for f.eks. KOMBIT
 Ovenstående + projekter

Yderligere kommentarer?
 Jeg Morten Lindblad ved det ikke men det er ikke det samme som virksomheden ikke kan svare på punktet

skriv eller ring så skal i få svar på dette



Målepunkt 5: Videns- og informationssøgning om rammearkitekturen
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Jeg er i stand til at finde den information, jeg eller min organisation har behov for i 
forbindelse med rammearkitekturen.

Yderligere kommentarer?
 Oftest.

Dog, vi er altid lidt i tvivl om, hvorvidt vi er opdateret med det nyeste
 De logisk, abstrakte byggeblokke er svære at implementere i praktisk virkelighed. Særligt mhp. Lokal 

Rammearkitektur og MOX
 FDA relation ønskes forklarey
 Usædvanligt uoverskueligt og meget stor mængde dokumentation
 Jeg er mange gange i tvivl om informationerne er opdateret i de forskellige kilder
 Hvis rammearkitekturen skal i spil skal snitflader være lette, udstillede, dokumenterede og det hele skal løbende 

opdateres. 
KL + KOMBIT skal se sig som en "software-as-a-service" leverandør, der udstiller al funktionalitet i selve 
rammearkitekturen via snitflader.

 se målepunkt 4



Målepunkt 6: Indhold i rammearkitekturen

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter.
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - Baseline V_1.0

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter.
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - KL.dk



Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter.
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - Wiki

Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn ift. de enkelte produkter.
Den fælleskommunale rammearkitektur har det rigtige indhold i forhold til min 
organisations behov. - Kontakter/Netværk



Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - Baseline V_1.0

Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - KL.dk

Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - Wiki



Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur har en kvalitet, så jeg eller min 
organisation kan anvende det. - Kontakter/Netværk

Yderligere kommentarer?
 kl.dk skal opdateres
 vi er leverandør så dette er mindre relevant for os



Målepunkt 7: Anvendelse af rammearkitekturens indhold
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Jeg eller min organisation ved, hvordan man succesfuldt anvender rammearkitekturen til at 
opnå sammenhænge og genbrug i it-løsninger.

Jeg eller min organisation ved, hvor man kan finde hjælp til brugen af rammearkitekturen.



Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Fælleskommunale Arkitekturmål

Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Fælleskommunale Arkitekturprincipper



Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Hovedopgaver

Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Forretningsprocesser



Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Procesmønstre

Hvad er din kendskabs-/anvendelsesgrad af de produkter/artefakter, der er tilgængelige i 
EA-reolen*?

*Uddybning:Indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur er beskrevet i EA-reolen. 
 - Byggeblokke

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Fælleskommunale Arkitekturmål

 større efterspørgsel fra kommunerne
 Hvis mine kunder efterspurgte det.
 At kommunerne efterspørger det
 n/a

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Fælleskommunale Arkitekturprincipper



 større efterspørgsel fra kommunerne
 Hvis mine kunder efterspurgte det.
 At kommunerne efterspørger det
 n/a
 At KL, KOMBIT og kommunerne konsekvent efterspurgte det

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Hovedopgaver

 større efterspørgsel fra kommunerne
 Hvis mine kunder efterspurgte det.
 At kommunerne efterspørger det

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Forretningsprocesser

 større efterspørgsel fra kommunerne
 Hvis mine kunder efterspurgte det.
 At kommunerne efterspørger det

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Procesmønstre

 større efterspørgsel fra kommunerne
 Hvis mine kunder efterspurgte det.
 At kommunerne efterspørger det
 bedre formidling, flere mønstre; eksempler på anvendelse

Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale 
rammearkitektur? - Byggeblokke

 Konkretisering
 Hvis mine kunder efterspurgte det.
 At kommunerne efterspørger det
 status, roadmap, eksempler på faktisk/relaliseret anvendelse

Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Fælleskommunale Arkitekturmål



Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Fælleskommunale Arkitekturprincipper

Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Hovedopgaver

Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Forretningsprocesser

Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Procesmønstre



Hvilken værdi skaber produkterne fra den fælleskommunale rammarkitektur? - 
Byggeblokke

Yderligere kommentarer?
 Vi (min organisation) anvender det pt i den grad det er relevant for os.
 bedre og mere opdateret tilgængelighed
 Der skal meget mere til end disse, men det er vigtigt at kende dette udgangspunkt, men de kan ikke bruges til at 

bygge løsninger ud fra



Målepunkt 8: Anvendelse af rammearkitekturens indhold
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
’På vej (overblik)’* giver mig et tilstrækkeligt overblik over, hvad der er er på vej i 
rammearkitekturen.

Hvilke produkter har du brug for fremadrettet?
 E-indkomst asap!
 Linket går alene til beskrivelse af governancemodellen og ikke til indholdet, så derfor "meget uenig"

Det er gennemskueligt, hvordan indholdet af rammearkitekturen styres og vedligeholdes.



De mekanismer, der sikrer vedligehold af og kontrol med de udstillede 
løsninger/byggeblokke, er tilstrækkelige.

Yderligere kommentarer?
 Hvordan er governance udmøntet i praksis; fx hvor skal en kommune eller leverandør henvende sig vedr. ønske 

om en ny byggeblok fx til Booking
 Der er behov for End2End tests



Målepunkt 9: Anvendelse af elementer til arkitekturstyring fra 
rammearkitekturen
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Vi anvender eller orienterer os om styringselementer - som principper, rapporter og 
tjeklister - fra rammearkitekturen.

Hvilke styringselementer anvender du?
 principper
 Principperne
 Cpr
 ingen
 vi underviser i principper og inddrager i arkitekturstyring i projekter

Hvilke styringselementer savner du?
 E-indkomst
 jeg ved ikke hvad jeg savner
 Et certificeringsorgan, der kan vurdere i hvilken grad en løsning lever op til RA



Målepunkt 10: Bidrag til indhold i rammearkitektur
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Vi har udstillet /bidraget med egne løsninger/byggeblokke i henhold til rammearkitekturen.

Vi oplever, at andre bruger vores løsninger / byggeblokke med succes.

Hvad har I udstillet til fælles genbrug?
 Intet
 intet
 Ikke noget til genbrug men vores IdP-løsning er i brug i mange kommuner (vi er leverandør og ikke kommune)
 N/A

Hvad har I mulighed for at udstille til fælles brug?
 MOX
 Måske
 vides ikke
 N/A

Hvorfor har I ikke udstillet fælles produkter, som andre kommuner kan benytte?
 Spørgsmål om efterspørgsel
 Det ligger ikke i vores læsningers processer
 Ingen af mine kunder efterspørger det.
 N/A

Yderligere kommentarer?
 Det er vigtigt at dette "økosystem" fungerer





Målepunkt 11: Anskaffelse af it-løsninger i det kommunale miljø
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn.
Min virksomheds anvender og refererer til indholdet i den fælleskommunale 
rammearkitektur i forbindelse med tilbud / svar på udbudsmateriale.

Yderligere kommentarer?



Målepunkt 12: Genbrug af elementer i rammearkitekturen
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn.
Den fælleskommunale rammearkitektur har skabt større genbrug af løsninger og 
komponenter på tværs af kommuner.

Rammearkitekturen har fremmet understøttelse af værdiskabende processer, fælles sprog 
og deling af information.

Den fælleskommunale rammearkitekturen skaber et grundlag for samarbejde leverandører 
imellem.

Yderligere kommentarer?
 I visse tilfælde



Målepunkt 13: Rammearkitekturens effekt på integration
Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn.
Den fælleskommunale rammearkitektur gør det nemmere at integrere nye løsninger med 
eksisterende internt i kommunen.

Rammearkitekturen skaber bedre integration på tværs af kommuner og andre 
myndigheder, fx understøttelse af tværkommunale samarbejder.

Jeg har stor tiltro til, at KL vil lykkes med at få implementeret rammearkitekturen i det 
kommunale it-landskab



Hvilken betydning har rammearkitekturen for dig i dag?

Hvilken betydning forventer du, at rammearkitekturen har for dig om tre år?

Hvad er de største udfordringer ved brug af rammearkitekturen?
 praktiske udmøntning og efterspørgsel
 Tidsplaner der skrider
 At mange leverandører og kommuner ikke kan gennemskue RA.

At leverandører pr refleks påstår (og nogle gange i ond tro) at de overholder RA uden at vide om de gør det, og 
ingen kan gennemskue om de gør det.
At nogle kommuner igangsætter initiativer, som de ikke selv kan gennemskue og som der ikke er tilstrækkeligt 
ejerskab til i kommunen.

 se tidligere
 At der myndighederne ikke selv er konsekvente omkring krav til anvendelsen. Og at der er forskellige 

rammearkitekturer i Stat, Region og Kommuner.

Hvad er de største muligheder i brug af rammearkitekturen?
 Opfylde visionen om fokus på 'sager på tværs', datadeling og hurtig time to market
 Der er mange
 At mindre leverandører kommer på banen

At få standardiserede snitflader, så integrationer bliver nemmere og billigere, hvilket kan bidrage til flere 
digitaliserede end-to-end processer

 konceptet er rigtigt



Har du en god historie om hvordan den Fælleskommunale Rammearkitektur skaber værdi 
for din organisation?

 Vores MOX agenter rettet mod arbejdsgange inden for Teknik og Miljø er en succes.
Min Sag projektet er inspireret af rammearkitektur, og kan blive et springbræt til bedre adgang til egne data

 Njaeee - måske


Yderligere kommentarer?
 Som tidligere nævnt, resultaterne frem til nu er ikke meget synlige for mig, men jeg har forventning om at det 

kommer med tiden



3.4 Sammenhængen mellem Videncenteret og INFO for 
Rammearkitekturen



Dato: 15. oktober 2019

Sags ID: SAG-2018-06408
Dok. ID: 2822071

E-mail: JTB@kl.dk
Direkte: 3370 3338

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 1

NOTAT

Oversigt over INFO-Artikler til Videncenteret

Nedenstående artikler og cases vil blive publiceret via videncenteret i løbet 
af Q4 2019:

Analogi: skolebyggeri
Skal laves om til en lille film – Analogien forklarer hvad og hvordan 
rammearkitekturen giver værdi

Projektoverblik
Er i færd med at blive overflyttet til videncenter.kl.dk/projektoverblik

Rammearkitekturen i fremtiden
Skal omskrives til artikelform

Indkøbsguide - Fredericia Kommune
Det skal undersøges, om det fortsat er et brugbart værktøj, og der 
skal skrives en artikel, evt. i samråd med beslutningsguiden

AffaldVarme Aarhus
Kan overføres med få ændringer

Beslutningsguide for it-indkøb
Det skal undersøges, om det fortsat er et brugbart værktøj, og der 
skal skrives en artikel, evt. i samråd med Indkøbsguiden

Arkitekturstyring- og screening i Aalborg Kommune
Kan overføres med få ændringer

Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge
Bør omskrives ”case-ficeres” og promoveres via videncenteret

OS2Kravmotor
Breve via Serviceplatformens fjernprintintegration - Erfaringer fra Aabenraa 
Kommune
Rollekataloget
Samme byggeblokke forskellige systemer - Erfaringer fra Hjørring- og 
Aarhus Kommune

Interviews med Puljeprojekterne – evt. omskrives? Der skal følges op 
på artikler fra de øvrige puljeprojekter

http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Analogi:_skolebyggeri
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Projektoverblik
https://videncenter.kl.dk/projektoverblik/
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Indk%C3%B8bsguide_-_Fredericia_Kommune
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/AffaldVarme_Aarhus
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Beslutningsguide_for_it-indk%C3%B8b
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Arkitekturstyring-_og_screening_i_Aalborg_Kommune
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Sammenh%C3%A6ngende_borgerforl%C3%B8b_for_udsatte_b%C3%B8rn_og_unge
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/OS2Kravmotor
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Breve_via_Serviceplatformens_fjernprintintegration_-_Erfaringer_fra_Aabenraa_Kommune
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Breve_via_Serviceplatformens_fjernprintintegration_-_Erfaringer_fra_Aabenraa_Kommune
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Rollekataloget
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Samme_byggeblokke_forskellige_systemer_-_Erfaringer_fra_Hj%C3%B8rring-_og_Aarhus_Kommune
http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Samme_byggeblokke_forskellige_systemer_-_Erfaringer_fra_Hj%C3%B8rring-_og_Aarhus_Kommune
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