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1. Siden sidst

1.1. Siden sidst
SAG-2019-05659 Ghita Thiesen
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2. Drøftelsessager

2.1. Dialog med KL’s direktion
SAG-2019-05659 Vibeke Normann

Baggrund
’Dialog med KL’s direktion’ er et fast punkt på It-Arkitekturrådets møder og 
har direktør Christian Harsløf som deltager.

Punktet har til formål at understøtte, at arkitekturdrøftelser og -anbefalinger 
og den generelle digitaliseringsdagsorden kommer tættere på KL’s direktion.

     

2.3. Foranalyse om tværgående datastrategi
SAG-2020-00826 Line Laudrup

Baggrund
KLs bestyrelse har d. 30. april 2020 besluttet at igangsætte en foranalyse for 
en tværgående datastrategi. 
Målet for foranalysen er at få et overblik over nuværende og planlagte 
fælleskommunale initiativer med data på de forskellige fagområder og 
identificere de forretningsmæssige behov, og udfordringer, som 
kommunerne ønsker at løse med data.

Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:

- tiltræder opgaven som kommunal følgegruppe for projektet

- drøfter planen for det kommende arbejde med foranalysen

Sagsfremstilling
Line Laudrup præsenterer mundtligt en plan for det kommende arbejde, som 
i indeværende år skal resultere i et solidt beslutnings- og 
prioriteringsgrundlag for en kommende fælleskommunal tværgående 
datastrategi. 

./. Bilag: Projektbeskrivelsen som blev forelagt KLs bestyrelse. 
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2.4. Orientering vedr. arbejdet i ’Udvalget for Arkitektur og 
Standarder’
SAG-2019-05660 Line Laudrup

Baggrund
Initiativ 8.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: 'Gode data og 
effektiv datadeling' er nedlagt ultimo 2019 og er erstattet af et stående 
udvalg: ’Udvalget for Arkitektur og Standarder’.

Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

– tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling
Ved økonomiaftalerne for 2020 blev regeringen enig med KL og Danske 
Regioner om at forenkle den fællesoffentlige styring af samarbejde på 
digitaliseringsområdet. Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL og 
Danske Regioner fastlagt en ny model, og denne er blevet meldt ud i 
december 2019. 
I den nye styringsmodel er der etableret et Partsforum med deltagelse af 
direktører fra KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen. Partsforum 
har ansvaret for den overordnede strategiske retning og tværgående 
prioriteringer i den fællesoffentlige digitalisering. Antallet af styregrupper er 
blevet reduceret til tre:

 Styregruppen for Danmarks digitale infrastruktur
 Styregruppen for digital kommunikation
 Styregruppen for teknologi og data

De tre styregrupper refererer til Partsforum.

På mødet vil It-Arkitekturrådet få en orientering om status for arbejdet i 
’Udvalget for Arkitektur og Standarder’, herunder en præsentation af den ny 
styrings- og samarbejdsmodel med særligt fokus på ’Udvalget for Arkitektur 
og Standarder’.

Bilag: Kommissorium for Udvalget for Arkitektur og Standarder
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2.5. Fællesoffentlig datainfrastruktur for indendørsgeografi
SAG-2019-05659 Jeppe Korbo Christiansen & Peter Falkenberg

Baggrund
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) fik i 

sensommeren 2019 fællesoffentlige midler til at belyse de kommunale behov 

og potentialer for standardisering af indendørsgeografi i Danmark. 

Foranalysen blev færdiggjort ultimo 2019. KL og 7 kommuner har bidraget til 

arbejdet.

Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:

 med udgangspunkt i rapporten drøfter de opstillede potentielle 
gevinster samt opmærksomhedspunkter ved standardisering af 
området

 overvejer mulige scenarier for en videre modning af området

Sagsfremstilling
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har sammen med KL 
udarbejdet en rapport om indendørsgeografi i kommunerne. Målet med 
rapporten var at skabe et overblik over potentialerne for den enkelte 
kommune, såvel som for en fællesoffentlig data-infrastruktur.

Da arbejdet har haft en afprøvende karakter, er der på nuværende tidspunkt 
ikke identificeret nogen kortsigtede gevinster. Derimod er der en række 
muligheder for langsigtede gevinster. De langsigtede muligheder beror på, 
at tekniske barrierer er håndteret, og at der er gjort nyttige erfaringer om nye 
typer af bygningsanalyse og administration.

De langsigtede gevinster beror på et bedre grundlag for:
 Datadrevne beslutningsoplæg til energieffektivisering og 

omkostningseffektivitet hos kommunerne
 Datadreven dialog imellem kommunerne og borgere, såvel som 

serviceleverandører
 Udbygning af en fælleskommunal tilgang til bygningsdata, herunder 

særligt fokus på fælles standarder

Rapporten udstikker 5 potentielle områder, hvor indendørsgeografi kan 
skabe værdi for kommunerne:

 Indendørsnavigation
 Udnyttelse af lokaler
 Energieffektivisering
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 Facility Management
 Benchmarking og nøgletal

SDFE ønsker at fortsætte dialogen med interessenter på området, særligt 
med fokus på indsatsen for at fastlægge ens standarder på internationalt 
plan.

KL’s foreløbige tilbagemelding har været, at kommunerne ønsker at 
omfavne indendørsgeografi på en måde, der skaber mest værdi, samtidig 
med, at der skabes en fælleskommunal tilgang til arbejdet med 
kortlægningen af bygningers indre geografi.

KL påpegede i den forbindelse, at vi på tværs af det offentlige skal finde det 
rette niveau, så alle kommuner og styrelser kan være med i 
standardiseringsarbejdet, og at vi skal passe på med at overrumple 
leverandørerne i en ellers spæd industri.

De interviewede kommuner ønskede også et øget fokus på 
begrebsdefinering. KL kunne f.eks. starte et netværk på området, som kan 
sætte fokus på at udarbejde fælleskommunale definitioner på lokations- og 
anvendelsesbegreber.

KL ønsker at eventuelle projekter på området skal fokusere på, hvordan 
implementeringen vil skabe reel og operationel værdi på tværs af 
kommunerne såvel som for andre aktører, offentlige som private.

2.6. Internet of Things – orientering og drøftelse
SAG-2019-06665 Jacob Høffer Larsen

Baggrund
Over de seneste år har mange kommuner gjort sig erfaringer med Internet of 
Things (IoT). Teknologien vurderes at rumme et stort potentiale i forhold til 
kommunernes håndtering af udfordringer inden for velfærd og klima. Selvom 
teknologien er blevet mere moden, er kommunerne fortsat udfordret af bl.a. 
den tekniske kompleksitet. KL ønsker at bygge videre på kommunernes 
erfaringer og finde frem til, hvordan KL bedst understøtter kommunernes 
arbejdet med IoT fremadrettet.   

Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:
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– drøfter hvordan den fællesoffentlige/fælleskommunale arkitektur kan 
styrke kommunernes fortsatte arbejde med IoT

– drøfter hvilket niveau der bør sættes ind på, og hvilket fokus KL’s 
indsats skal have i det videre arbejde med IoT

Sagsfremstilling
Kommunernes Teknologiradar 2020 er et digitalt redskab, der vurderer 
forskellige teknologiers modenhed i kommunerne. En teknologis modenhed 
er vurderet af eksperter og kommuner og inddelt i fire kategorier hhv.: Klar, 
afprøv, hold øje og afvent. Samlet set vurderes IoT til at befinde sig i 
"Afprøv"-kategorien, hvilket også gør sig også gældende, når man kigger på 
IoT specifikt for fagområdet ”Social & Sundhed”. Kigger man specifikt på 
fagområdet ”Teknik & Miljø” vurderes IoT at være ”Klar.”

En lang række danske kommuner har de seneste 3-6 år arbejdet med IoT 
særligt i forhold til smart city og velfærdsteknologi. Nogle kommuner køber 
enkelløsninger gennem leverandører, mens andre fokuserer på at etablere 
en infrastruktur, der muliggør at data fra sensorer kan tale sammen med 
kommunens øvrige data.

Mange danske kommuner anvender IoT i den borgernære velfærd, hvor 
sensorer og smart home-teknologier er med til at skabe tryghed og en mere 
fleksibel og selvstændig hverdag for borgeren. IoT og sensorer anvendes 
desuden i kommunens bygninger fx til at monitorere indeklimaet og 
derigennem støtte op om et godt arbejdsmiljø i blandt andet dagtilbud og på 
skoler.

Ligeledes tilbyder IoT konkrete værktøjer til at arbejde med de 
klimaudfordringer, som kommunerne står over for. Under begrebet ”Smart 
City” anvender mange kommuner allerede IoT i arbejdet med blandt andet at 
nedbringe CO2-udledning og luftforurening.

Der er stadig kun få gode eksempler, hvor kommuner er lykkes med at indfri 
nogle af de potentialer, der findes i IoT. Dette skyldes blandt andet, at 
kommunerne gennem flere år har været udfordret af den tekniske 
kompleksitet der ligger i at indsamle, sende, opbevare, analysere og 
sammenkøre realtidsdata med eksisterende data. Endvidere oplever flere 
kommuner en stor juridisk gråzone i forhold til, hvilken type sensordata de 
må anvende til hvad jf. GDPR.

Rent teknologisk sker der meget på området, og markedet tilbyder et 
stigende antal løsninger. Fælles for disse er typisk, at de ikke baserer sig på 
nogen fælles standard eller tager hensyn til kommunernes infrastruktur. 
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Endvidere er disse løsninger typisk end-to-end løsninger, der baserer sig på 
en lock-in effekt, hvor det er dyrt og besværligt at skifte leverandør.

Centrale udfordringer i kommunernes arbejde med IoT:

1) Datastandarder
Hvordan sikres et passende niveau af standardisering således, at 
kommunerne nemt kan anvende og sammenkøre IoT-data fra forskellige 
sensorer, koble realtidsdata med øvrige data samt anvende data på tværs af 
kommuner, stat og virksomheder.

Udfordring:
– Sensorer snakker ikke ”samme sprog” og IoT-data kan derfor ikke 

sammenkøres eller kobles med kommunernes øvrige data (der mangler 
vertikaler).

– Der er mange aktører der melder sig på banen og governance er uklar. 
Hvem har hvilken rolle i forhold til at opstille standarder på de 
forskellige fagområder? 

2) Infrastruktur og setup til at håndtere IoT
Hvordan sikres et passende niveau af tværkommunal infrastruktur, der kan 
støtte forskellige løsninger i at indsamle, sende, opbevare, analysere og 
sammenkøre realtidsdata med eksisterende data?

Udfordring:
– På tværs af fagområderne vurderer kommunerne, at IoT ligger i kate-

gorien ”Afprøv”, hvilket kan indikere, at mange kommuner ikke har løst 
den tekniske kompleksitet der ligger i at arbejde med IoT.

– Mange kommuner lykkes ikke med at sammentænke IoT-data med 
øvrige data og derigennem indfri potentialerne i IoT.

– Der mangler klare krav og principper til leverandører, som de kan ar-
bejde ud fra, når de udvikler eller tilpasser IoT-løsninger, der skal 
kunne tale sammen med den kommunale rammearkitektur og 
kommunernes IT-landskab.

     

2.8. Planer og Indsatser i ’Program for Et Samlet 
Patientoverblik’
SAG-2019-05660 Tine Ohm Laursen, Sundhedsdatastyrelsen

Baggrund
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It-Arkitekturrådet har ønsket en drøftelse vedr. arkitekturtilgangen til 
løsningen for tværsektoriel deling af planer og indsatser, som i foråret 2020 
er afprøvet i en teknisk afprøvning i Region Nord- og Midtjylland, 
Frederikshavn og Aarhus kommune samt udvalgte lægepraksis. Løsningen 
for deling af planer og indsatser er en del af programmet Et Samlet 
Patientoverblik (initiativ 2.2 i Strategi for digital sundhed 2018-2020. 

For at løfte arbejdet med deling af planer, indsatser og patientens mål videre 
ift. en national udbredelse har den nationale bestyrelse for sundheds-it 
desuden afsat midler i 2020 til en modning og en større afprøvning med 
fokus på gevinster for patienter og personale. Programstyregruppen for Et 
Samlet Patientoverblik har efterfølgende sat gang i en analyse og 
forberedelse af projektgrundlag frem mod næste møde i juni 2020 med 
henblik på afklaring af den videre modning og kliniske afprøvning af planer, 
indsatser og mål.

Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:

 tager orienteringen vedr. planer, indsatser og mål til efterretning

 kommer med input ift. det videre arbejde med modning af planer, 
indsatser og mål.

Sagsfremstilling
I dag oplever patienter for ofte, at ansvaret for koordineringen mellem 
hospital, kommunal pleje og praktiserende læge ligger hos dem selv, og det 
er ikke nemt at navigere i – særligt når sygdom rammer. 
Et Samlet Patientoverblik udvikler digitale løsninger til deling af oplysninger 
mellem patienter, hospitaler, kommuner og praktiserende læger, så både 
planlagte og udførte aktiviteter bliver synlige for relevante aktører, samt at 
koordineringen fremover bliver nemmere.

Som en del af programmet er der udviklet og afprøvet en løsning til 
tværsektoriel deling af planer og indsatser i den nationale infrastruktur på 
sundhedsområdet. Løsningen skal sikre deling af planer mellem 
sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende, som er involveret i 
patientens behandling. 

Via MedCom er der udarbejdet en første version af en standard for planer 
på baggrund af en international HL7 standard for careplan. Planer og 
Indsatser indgår desuden i den nuværende version af Domænemodellen for 
Et samlet Patientoverblik. Domænemodellen er en informationsmodel, der 
lister anvendte begreber i både en konceptuel informationsmodel og en 
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logisk datamodel, der beskriver og modellerer data, der anvendes på tværs 
af parterne.
Selve delingen af planer foregår via dokumentdelingsservicen på den 
nationale serviceplatform, hvilket betyder, at også de tilhørende 
sikkerhedsservices (behandlingsrelationsservice (BRS), 
samtykke/MinSpærring og MinLog) kan bruges til løsningen. Standard og 
løsning er afprøvet i foråret 2020 med et udvalg af 3 planer 
(genoptræningsplan fra hospitalet og forløbsplan for KOL og diabetes fra 
almen praksis). Planerne kan tilgås af patienter og pårørende fra 
sundhed.dk, fra hospitalerne via Sundhedsjournalen og med integration til 
EOJ systemerne i Aarhus og Frederikshavn Kommune. Forløbsplanerne for 
KOL og Diabetes trækkes fra PLSP platformen (praktiserende med 
sundhedsfaglige lægers service platform). Desværre har man pga. Covid-19 
måtte aflyse de planlagte workshops, hvor der skulle ske en vurdering af 
gevinsten ved deling af indholdet i planerne. 

Der udestår derfor en bredere klinisk afprøvning med fokus på gevinsterne 
på deling af planer, hvilket skal sikres i det efterfølgende modningsarbejde, 
som nu er under planlægning. I det videre arbejde er der fokus på deling af 
planer, indsatser og mål for KOL og diabetes, således at der også ses på 
deling af data ved. planer, indsatser og mål fra kommuner og regioner ud 
over forløbsplanerne fra almen praksis. Programstyregruppen har desuden 
bedt om, at man også påbegynder en afklaring af behovet for deling af 
planer tværsektorielt på psykiatriområdet.

Som en del af modningsarbejdet opdateres Domænemodellen i efteråret 
2020 vedr. planer, indsatser og patientens mål med fokus på begreber og 
informationsmodel. Parternes input til dette arbejde er afgørende for 
kvaliteten af Domænemodellen. På baggrund af erfaringerne i pilotprojektet 
og der videre afklaringsarbejde vedr. behovet for deling af data vedr. KOL 
og diabetes og psykiatri vil der også ske en opdatering af MedComs 
standard. En del af arbejdet vil også være at se på, om man i infrastrukturen 
kan sikre en lettere måde at integrere til fagsystemerne på, således at 
ændringer og tilføjelse af planer på nye områder kan ske lettere end det i 
dag er tilfældet.             

2.9. Modernisering af MedCom
SAG-2019-05660 Poul Erik Kristensen

Baggrund
MedCom har siden begyndelsen af 2018 arbejdet for at modernisere 
MedComs egne standarder. Moderniseringen indebærer en udfasning af 
nuværende stan-darder og introduktion af en international standard, der er 
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udbredt på sundhedsområdet og bl.a. anvendes i infrastruktur for 
telemedecin.  

Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:
 

– drøfter de arkitekturvalg, som MedCom træffer

 drøfter sammenhængen til det fælleskommunale 
digitaliseringsarbejde på sundhedsområdet, herunder behov for 
koordinering af tidsplaner m.v.

Sagsfremstilling
Moderniseringsarbejdet vil omfatte i alt 4 typer meddelelser, heraf er to pt 
under afprøvning. Meddelelserne er baseret på den internationale standard 
HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

Den ene meddelelse er en revideret udgave af korrespondancemeddelelsen, 
bl.a. med et struktureret kategorifelt for bedre sortering hos modtagerne og 
med indlejring af vedhæftede bilag i selve meddelelsen. 

Den anden meddelelse er en ny notifikation om sygehusophold, der erstatter 
de eksisterende indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis byggende på HL7 
statusbegreber, som omfatter bl.a. indlæggelse og akut ambulant, 
udskrivning, orlov og overflytning. Ved modtagelse af notifikation om 
sygehusophold indføres der obligatorisk afsendelse af positive kvittering til 
sikring af korrekt ansvarsoverdragelse, som det allerede kendes fra 
udveksling af henvisninger. 

Arbejdet med de to første FHIR-meddelelser er startet primo 2020. og 
standarderne færdiggøres henover foråret, så de inden sommerferien i 
statisk form kan anvendes af de deltagende leverandører. I efteråret 
afprøves de implementerede løsninger og der evalueres på standarderne og 
forløbet. Standarderne publiceres ved årets udgang, så de kan være klar til 
national anvendelse fra Q1 2021.

Sideløbende med at MedCom udarbejder de to første FHIR-meddelelser, 
deltager MedCom aktivt i det nationale arbejde med at etablere nationale 
FHIR basisressourcer, der kommer til at danne udgangspunkt for både 
MedComs meddelelser og andre nationale FHIR projekter. For at sikre, at 
det danske profileringsarbejde følger samme udvikling som det globale 
FHIR- community, deltager MedCom derudover i diverse internationale HL7 
fora.
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Forventningen er, at de moderniserede meddelelser på sigt skal forsendes 
via MedComs moderniserede infrastruktur, men indtil da forsendes de ved at 
pakke dem i VANS-kuverter, der i dag understøttes af VANS-operatørerne. 
Den nye notifikation om sygehusophold forventes afprøvet via KOMBIT 
beskedfordeleren, i første omgang med fordeling til få modtagere, og med 
kvittering for modtagelse afsendt fra EOJ. Senere ved fuld implementering 
vil meddelelsen kunne fordeles til flere kommunale modtagere, med 
håndtering af kvittering for modtagere. 

Som et eksempel på gensidige afhængigheder kan nævnes, at projektet er i 
dialog med KOMBIT om planerne for, at indlæggelses- og udskrivnings-
advis udvides til også at omfatte notifikation af sygehus-ophold.

2.10. eDelivery – status og drøftelse
SAG-2018-02079 Dan Bjørneboe og Lars Vraa

Baggrund
Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at produktmodne eDelivery med henblik 
på at etablere et dansk netværk i 2021. 
Der er dog indtil videre ikke mange erfaringer med infrastrukturen i 
Danmark.

Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:

– tager status for eDelivery til efterretning 

– drøfter forslag til anvendelse i kommunal kontekst

– drøfter eventuelle konkrete ønsker til en videre proces om eDelivery

Sagsfremstilling
eDelivery er et initiativ fra EU og tilbyder en standardiseret 
integrationsmodel til sikker og juridisk gældende udveksling af data mellem 
forskellige organisationer nationalt og på tværs af EU-landene (cross 
border). eDelivery kan anvendes til pålidelig udveksling af beskeder, men 
understøtter også meget store forsendelser. 
På papiret ser eDelivery interessant ud, ikke mindst til at binde 
sektorspecifikke platforme sammen, men vi har brug for at indsamle 
konkrete erfaringer. Der er forskellige initiativer i gang i Danmark, herunder i 
Erhvervsstyrelsen, NemHandel og e-Boks. (samt MedCom, jf sag 2.x)
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Ideer til anvendelse i kommunal kontekst 
eDelivery kunne anvendes i kommunikationen mellem statslige og regionale 
myndigheder, private virksomheder og kommunerne ved at eDelivery 
integreres til den fælleskommunale infrastruktur. Det forudsætter, at 
Digitaliseringsstyrelsen lykkedes med at få udbredt standarden. Efterhånden 
som flere myndigheder og private virksomheder kommer på, vil værdien af 
den kommunale integration til eDelivery potentielt stige.  
 
Et konkret eksempel: I dag modtager kommuner beskeder fra 
Kriminalforsorgen, når en fængselsindsat løslades i den pågældende 
kommune, men det er meget forskelligt, hvordan beskederne modtages. 
Nogle kommuner bliver orienteret telefonisk og andre elektronisk fx via 
sikker post. Kommunerne er med den fælleskommunale infrastruktur klar til 
at modtage denne type meddelelser elektronisk på en ensartet måde. Hvis 
Kriminalforsorgen og den fælleskommunale infrastruktur kobles til eDelivery, 
vil de kunne udveksle beskederne elektronisk uden at Kriminalforsorgen skal 
lave en integration specifikt til kommunerne. Dvs. Kriminalforsorgen vil med 
én standardiseret integration kunne levere forretningshændelser til alle 98 
kommuners individuelle fagsystemer, og samtidig vil Kriminalforsorgens 
investering give adgang til at kommunikere med andre, der er koblet til 
eDelivery. 
 
Et andet muligt scenarie er at anvende eDelivery i understøttelsen af store 
forsendelser. Det kunne fx være i forbindelse med aktindsigter, som typisk 
er meget omfangsrige. I dag integreres der fx direkte til Digital Post, men 
begrænsninger i filstørrelser gør integrationerne komplekse og sårbare. 
eDelivery er med understøttelsen af store overførsler et relevant alternativ. 
Hvis Næste Generation Digital Post samtidig understøtter eDelivery, vil de 
store fil-leverancer stadig kunne blive leveret til modtageren via Digital Post.

Anvendelse i fællesoffentlig kontekst
Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at der er store anvendelsesmuligheder for 
eDelivery i Næste Generation Digital Post og på sundhedsområdet, da der i 
begge tilfælde er behov for at kunne sende store meddelelser på en sikker 
måde. Den samme grundlæggende teknologi bliver i dag brugt på 
faktureringsområdet i en tidligere version af eDelivery.
 
Digitaliseringsstyrelsen har over for KL og Danske Regioner udtrykt ønske 
om fælles finansiering af den fremtidig indsats fra 2021. 
Digitaliseringsstyrelen har derudover kontaktet bl.a. KOMBIT og MedCom 
om gennemførsel af forsøg med eDelivery for at tilvejebringe et 
beslutningsgrundlag om videreførelse af eDelivery i 2021.
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2.11. Arkitekturrapport for bevillingsportalen ’Arena’ 
SAG-2019-05659 Vibeke Normann

Baggrund
BevilIingsportalen ARENA er en digital platform, der vil kunne benyttes til at 
indhente tilladelser og bevillinger i forbindelse med byfester, torvedage, 
kræmmermarkeder eller opstilling af cirkustelte. 
Formålet er at forkorte sagsbehandlingstiden for ansøgerne og effektivisere 
arbejdet for de kommunalt ansatte ved at digitalisere arbejdsgangene 
mellem myndighederne. 
KOMBIT forventer i 2020 at gennemføre et kommunalt tilslutningsforløb og 
et fælleskommunalt EU-udbud for platformen.

Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:

 tager arkitekturrapporten for bevillingsportalen ARENA, de indkomne 
høringssvar og projektets håndtering af de indkomne høringssvar til 
efterretning

Sagsfremstilling
./. KOMBIT har udarbejdet en arkitekturrapport for bevilIingsportalen ARENA. 

Arkitekturrapporten har været i kommunal høring i perioden 28. januar – 21. 
./. februar 2020, og der er kommet 1 høringssvar.

2.12. Afrapportering fra Arkitekturboards møde 16.12. 2019
SAG-2019-05659 Vibeke Normann

Baggrund
I governancemodellen for den fælleskommunale rammearkitektur, som It-
Arkitekturrådet vedtog ultimo 2016, indgår et Arkitekturboard, som agerer på 
mandat af It-Arkitekturrådet. Det indgår i modellen, at Arkitekturboard 
afrapporterer fra sine møder på førstkommende It-Arkitekturrådsmøde.
Der er i perioden 2017 – 2019 afholdt i alt tolv møder i Arkitekturboard.

Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:

– tager afrapporteringen til efterretning
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Sagsfremstilling
Arkitekturboards møde den 16. december 2019 

Opsummering af indstillingen
Følgende arkitekturprodukter var til behandling med henblik på godkendelse 
til optagelse i den fælleskommunale rammearkitektur:

• Byggeblokkene Myndighed, Lokation og Aktør, som er udarbejdet til 
brug i bl.a. Referencearkitektur for Observation og Måling. 
Referencearkitekturen er under udarbejdelse i samarbejde med 
Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsen og forventes optaget i den 
fælleskommunale rammearkitektur i Q2/2020

• Byggeblokkene Bevilling, Ydelse og Effektuering (logiske beskrivelser 
af services som er realiserede i KOMBIT-løsninger)

Opsummering af Arkitekturboards udtalelse fra mødet
Byggeblokkene Myndighed, Lokation og Aktør godkendes med følgende 
bemærkninger:

• Forskellen mellem en myndighed og en organisation skal beskrives, fx 
ved at beskrive de forskellige myndighedstyper.

• Det bør fremgå i beskrivelsen af byggeblokken Myndighed, hvor man 
kan få konkrete adgange til myndighedskoder mv., fx fra en service 
som STS Organisation i KOMBIT. I disse tilfælde skal der henvises til 
STS Organisation. (KOMBIT har udsnit af myndigheder, primært 
kommuner). Det ligger også som et udtræk her: https://share-
komm.kombit.dk/P133/Referencedokumenter/STS%20Klassifikationer/
Master%20Myndighed.xlsx 

Byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering godkendes med følgende 
bemærkninger:
• Der skal tilføjes flere konkrete eksempler fra forretningen omkring de 

tre byggeblokke, da det i dialogen med forvaltningen er en hjælp for 
kommunerne at have konkrete eksempler at støtte sig til.

• Sammenhængen mellem Byggeblokkene Ydelse, Bevilling og 
Effektuering og byggeblokken Indsats skal beskrives. Det kan evt. være 
i form af et skriv/ historie om sammenhængen, hvor der eksplicit 
beskrives og gives eksempler for både fysiske, økonomiske og 
ressourcemæssige ydelser og deres sammenhæng/relation til 
Indsatser.

https://share-komm.kombit.dk/P133/Referencedokumenter/STS%20Klassifikationer/Master%20Myndighed.xlsx
https://share-komm.kombit.dk/P133/Referencedokumenter/STS%20Klassifikationer/Master%20Myndighed.xlsx
https://share-komm.kombit.dk/P133/Referencedokumenter/STS%20Klassifikationer/Master%20Myndighed.xlsx
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• Beskrivelserne der knytter sig til figuren over hvordan Effektuering 
håndterer økonomi skal uddybes og hvis økonomien ikke 
færdighåndteres i byggeblokken Effektuering, så skal det udpeges hvor 
økonomien viderebehandles (hvor de ’grå kasser’ håndteres).

Eventuel opfølgning
• Byggeblokkene Indsats, Bevilling og Effektuering skal opdateres i 

forbindelse med det videre arbejde med ydelser og indsatser og 
sammenhængen derimellem.

Den videre proces
Arkitekturprodukterne vil blive publiceret på info for rammearkitekturen, når 
arkitekterne har indarbejdet bemærkningerne fra Arkitekturboard.
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3. Status for program "Sammenhæng og 
genbrug af rammearkitektur (SAGERA)"

3.1. Programstatus
SAG-2019-05660 Jan Struwe Poulsen

Baggrund
Programstatus

Indstilling
Det indstilles, at It-Arkitekturrådet:

– tager programstatus til efterretning

Sagsfremstilling
Projekt 1 - Mål, governance og indhold
I projekt 1 fortsætter arbejdet med udarbejdelse af indhold til 
rammearkitekturen i første halvår med udgangspunkt i ’Roadmap for indhold 
i rammearkitekturen’. Aktuelt arbejder arkitekterne med:

 Oversigt over godkendte fælleskommunale klassifikationer
Udarbejdes i samarbejde med de enkelte KL-fagkontorer.

 Tre byggeblokke vedr. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)
Byggeblokkene Betaling, Postering økonomi og Fordring kan 
kommunerne bl.a. anvende i deres forberedelse til integration til 
SKAT’s nye inddrivelsessystem.

 Videre med byggeblokkonceptet
Kommunal anvisning til, hvordan byggeblokkene kan anvendes, 
herunder 3 use cases: ved anskaffelse, ved dialog med ledelsen og 
ved kravstillelse.

 Kommunale anvisninger
To arkitekturbeskrivelser, som giver anvisning til kommunal 
anvendelse af fællesoffentlige referencearkitekturer. Det drejer sig 
om henholdsvis ’Referencearkitektur for selvbetjening’ og 
’Referencearkitektur til deling af data og dokumenter’.

 Samtykke 
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En byggeblok, der baserer sig på indholdet i KL’s foranalyse fra 
2019 vedr. samtykke.

 Anvendelsesscenarier for Aktivitet og Forløb
Anvisninger, der definerer sammenhæng mellem Aktivitet, Indsats 
og Forløb. Produktet skal bl.a. anvendes i Helhedsorienteret Indsats, 
Mit Overblik, Sammenhæng for udsatte børn og unge, Synlige 
sundheds- og ældredata m.fl.

 Adgangsstyring 
En arkitekturbeskrivelse, som giver anvisning til kommunal 
anvendelse af den fællesoffentlige ’Referencearkitektur for 
brugerstyring’ version 2.0 samt relevante begrebs- og objektmodeller 
for Identitet, Rettighed og Rolle. 
Skal bl.a. anvendes af kommunerne som forberedelse til 
implementering af NSIS og diverse føderationsløsninger.

Arkitekturprodukterne forventes forelagt Arkitekturboard til godkendelse i 3. 
kvartal 2020.

Bilag: Roadmap for indhold i rammearkitekturen 2019-2020 pr.20.02.20.

Projekt 2 - Kommunikation og formidling
Første runde af møder i Kommunernes it-arkitekturnetværk blev afholdt de 
sidste dage, inden Danmark lukkede ned på grund af Corona. KL’s arkitekter 
stod for det faglige indhold i programmet, hvor hovedpunkterne på 
dagsordenen var brugerstyring og NSIS. Begge dagsordenspunkter blev 
meget positivt modtaget af deltagerne.  Der er 116 deltagere i 
Kommunernes it-arkitekturnetværk, fordelt på 53 kommuner. 

KL udbyder i samarbejde med konsulenthuset Strand & Donslund 
”Kommunernes Arkitekturstyringsuddannelse” i efteråret 2020. Uddannelsen 
består af tre kursusdage, der udvikles og afholdes af Strand og Donslund, 
samt en enkelt kursusdag der udvikles og afholdes af KL i samarbejde med 
KOMBIT. 

KL udbyder desuden tre modelleringskurser i samarbejde med Strand & 
Donslund i efteråret 2020. Det er kurser om modellering i ArchiMate, kurser i 
begrebs- og informationsmodellering samt kurser i forretningsmodellering. 

Projekt 3 - Rammearkitekturpuljen
Projektet forbereder interview og spørgeskemaundersøgelse rettet mod 
puljemodtagere, medansøgere, leverandører og nøgleinteressenter. 
Evalueringen gennemføres af en ekstern konsulent. 
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Undersøgelsen fokuserer på puljens spredningseffekt og indvirkning på 
Rammearkitekturen og dermed betydningen af puljen som redskab.

Der er udarbejdet spørgeskema til følgende grupper: Primære ansøgere, 
medansøgere, leverandører og KL/KOMBIT. Det drejer sig om i alt cirka 80 
personer, som skal modtage spørgeskema og/eller interviewes.
Konsulenten anbefaler, at undersøgelsen sendes ud primo juni måned med 
14 dages svarfrist. Resultatet af evalueringen bliver præsenteret for 
Arkitekturrådet på mødet i november.

Projekt 5 - Effektmåling 
Projekt 5 har til formål at måle effekten af SAGERA-programmets 3 
effektmål:

• Rammearkitekturen har fremmet konkurrence og åbenhed på 
leverandørmarkedet

• Rammearkitekturen har fremmet sammenhæng og koordination på 
tværs i kommunerne via deling af data og sager

• Rammearkitekturen har skabt konkret forretningsværdi

Projektet gennemførte ultimo 2017 en basismåling, baseret på en 
målemetode udarbejdet i samarbejde med PWC. Metoden består af en 
kvantitativ og en kvalitativ måling. Den kvalitative måling sker vha. en 
spørgeskemaundersøgelse, rettet mod kommuner (CIO’s) og leverandører.

Inden den afsluttende måling gennemføres, har projektet foretaget en 
forenkling af visse spørgsmål, en tilpasning af hjælpetekster og en tilpasning 
af målgruppen ’Leverandører’, således, at kun leverandører, som kender 
og/eller anvender rammearkitekturen, deltager i spørgeundersøgelsen.

Projektet har planlagt den afsluttende effektmåling, således at resultaterne 
af målingerne og den efterfølgende databehandling samt forslag til 
konklusioner og anbefalinger er klar i Q4 2020. 

Bilag: Plan for gennemførelse af den afsluttende effektmåling 2020.

3.2. SAGERA: Orientering om ny platform for INFO for 
rammearkitekturen 
SAG-2020-02380 Annette Laursen

Baggrund
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Hidtil er udstilling af og kommunikation om arbejdet med rammearkitekturen 
foregået via wiki-siden info.rammearkitektur.dk. For at skabe sammenhæng 
mellem de forskellige KL-sites og udvikle et forbedret site er al information 
om rammearkitekturen nu migreret til et nyt subsite på kl.dk. Udstilling af 
rammearkitekturen vil fremadrettet ske via rammearkitektur.kl.dk. 

Indstilling
Det indstilles at It-Arkitekturrådet:

- tager orienteringen og præsentation af det nye site til efterretning

Sagsfremstilling
Redaktionen for INFO for rammearkitekturen har i foråret 2020 migreret alt 
indhold fra det gamle wiki-site til det nye site rammearkitektur.kl.dk. Det nye 
site er nu live, efter at leverandøren har udviklet en række nye 
funktionaliteter. Disse funktionaliteter drejer sig særligt om den visuelle 
identitet, listevisninger og muligheden for tydelige angivelse af indholdets 
status ift. rammearkitekturen. 

Redaktionen gennemgår nu siderne for at kvalitetssikre og optimere 
indholdet i forhold til mulighederne på den nye platform. I arbejdet vil 
projektet inddrage brugerne gennem tests. Der er ikke aktuelle planer om at 
melde bredt ud om det nye site i første omgang. 

På mødet d. 27. maj får It-Arkitekturrådet en præsentation af det nye site og 
planen for det fremadrettede arbejde.  
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4. Eventuelt
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