
 

'Rammearkitekturen er fundamentet for, at kommunerne 

anskaffer effektive digitale løsninger, der styrker den 

kommunale opgaveløsning og skaber sammenhæng på 
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marked.' 
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1. Siden sidst  

 

 

1.1. Siden sidst 

SAG-2019-05661 Ghita Thiesen 
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2. Drøftelsessager 

 

 

2.1. Dialog med KL’s direktion 

SAG-2019-05661 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. 

 

 

 

 

2.2. Tema: Infrastruktur og platforme – Inspirationsoplæg fra 
Danmarks Miljøportal 

SAG-2019-05661 Peter Thrane 

 

Baggrund 

Danmarks Miljøportal igangsatte for 9 år siden et projekt omkring deres cen-

trale infrastruktur med 3 målsætninger: 

• Styr på omkostningerne 

• Hurtigere leverancer 

• Kunne håndtere eksponentielt stigende behov 

Cloudteknologien var ved at blive moden og MST’s fokus var at anvende 

cloudteknologien som PaaS (Platform as a service). 

 

Valget faldt på Microsofts Azureplatform og i dag kan MST sige at de har 

opnået de 3 mål og en hel del oveni: 

• Time to Market – meget hurtigere leverancer 

• Høj grad af sikkerhed 

• Store besparelser 

• Mindre kompleksitet og større overblik 

• Ejerskab i form af kontrol over systemer og komponenter 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

− tager inspirationsoplægget til efterretning 
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Sagsfremstilling 

 

Nils Høgsted fra Danmarks Miljøportal præsenterer på mødet deres erfarin-

ger. 

 

 

2.3. Tema: Infrastruktur og platforme – Inspirationsoplæg fra 
Gartner 

SAG-2019-05661 Ghita Thiesen 

 

Baggrund 

Som inspiration for temadrøftelsen om infrastruktur og platforme giver Gart-

ner et aktuelt billede af udvikling og trends på området.  

 

Indstilling 

 Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

− tager inspirationsoplægget til efterretning    

 

Sagsfremstilling 

Præsentation af Gartners syn på markedssituationen og kloge strategiske 

valg ift digital infrastruktur. 

 

 

2.4. Infrastruktur og platforme – Anvendelse af Open Source, 
herunder muligheder for kravstillelse i fht udbud og SKI 

SAG-2020-04260 DABJ 

 

Baggrund 

It-Arkitekturrådet behandlede på mødet den 24. maj 2020 arkitekturrappor-

ten for ansøgningsportalløsningen Arena. Rådet påpegede her, at snitfla-

derne bør beskrives bedre og anbefalede, at de udbydes som open source. 

Dette har aktualiseret spørgsmålet om de juridiske muligheder for at udbyde 

open-sourceløsninger. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

− Drøfte notatets betydningen for kommunernes og KOMBIT’s udbuds-

strategier 

 

Sagsfremstilling 



IT-Arkitekturrådet  | 24-09-2020 

 SIDE  |  6 

Advokatfirmaet Poul Schmith – Kammeradvokaten – har i et notat fra den 4. 

maj 2020 udarbejdet for OS2 behandlet spørgsmålet om offentlige myndig-

heders brug af Open Source.  

 

Det fremgår af notatet, at opstilling af krav om open-source er lovligt i hen-

hold til udbudsreglerne. Kammeradvokaten henviser til den italienske forfat-

ningsdomstol og Guideline on public procurement of Open Source Software 

fra European eGovernment Services fra 2010. 

 

Spørgsmålet har herudover været behandlet af den daværende IT- og Tele-

styrelses Vejledning om anskaffelse af standardsoftware baseret på Open 

Source ligeledes fra 2007.  

 

En søgning i Tenders European Daily viser, at open-source løsninger indgår 

i igangværende offentlig udbud i store dele af Europa. Og i Tyskland har et 

politisk flertal i Hamborg inkluderet open source-ambitioner i en ny femårs-

plan, der blev præsenteret i juni med henvisning til, at man ønsker at være 

»digitalt uafhængig«. 

 

Bilag: link til notat fra Poul Schmith 

 

 

 

 

2.5. Tema: Infrastruktur og platforme – Den fælleskommunale 
infrastruktur 2.0 

SAG-2019-05661 Lars Vraa 

 

Baggrund 

KOMBIT igangsatte omkring årsskiftet det strategiske arbejde ”Infrastruktur 

2.0”, der skal sætte retningen for den fælleskommunale infrastruktur de næ-

ste 5 år.  

 

Den kommunale forretning har fokus på fortsat digitalisering på nye områder 

og i nye dybder, den teknologiske udvikling buldrer afsted, lige så vel som 

markedet for kommunal it heller ikke står stille. Tilsvarende udvikles både 

KL’s, Statens og regionernes digitaliseringsstrategier for at adressere nye 

behov og muligheder. 

 

Den fælleskommunale infrastruktur er en udmøntning af den fælleskommu-

nale rammearkitektur, og er etableret som en del af monopolbruddet for at 

sikre mere sammenhængende, effektiv, forandringsparat og omkostningsre-

ducerende kommunal it. 

 



IT-Arkitekturrådet  | 24-09-2020 

 SIDE  |  7 

Arbejdet med Infrastruktur 2.0 etablerer et målbillede for, hvordan den fæl-

leskommunale infrastruktur bør udvikle sig frem mod 2025 for bedst muligt 

at understøtte kommunernes behov i sammenspil med det øvrige marked for 

kommunal it. 

Infrastrukturen skal også i fremtiden være et attraktivt fundament for kom-

muner og deres leverandører, hvis den oprindelige investering fortsat skal 

give afkast og målene nås. 

 

Ved at forberede infrastrukturen til fremtidens digitaliseringsbehov og gøre 

den lettere at anvende, udmøntes de kommunale digitaliseringsstrategier. 

Målet er hurtigere udbredelse af modne teknologiske løsninger med høj sik-

kerhed og lav risiko for leverandør lock-in i kommunerne. 

 

KL, KOMBIT og kommunerne arbejder tæt sammen om udviklingen af mål-

billedet, som tager udgangspunkt i analyser af kommunale forretningsbehov, 

markeds- og teknologitrends, og processen har involveret en række interes-

senter blandt både kommuner og leverandører. 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

− drøfter det overordnede oplæg om Infrastruktur 2.0, herunder at op-

lægget kvalificeres og beriges med Arkitekturrådets overvejelser og 

input. 

 

Sagsfremstilling 

 

Politiske krav om bl.a. øget sammenhæng i den offentlige forvaltning, fokus 

på klima og bæredygtighed såvel som den demografiske udvikling og bor-

gernes forventning til smidig og sømløs digital interaktion med det offentlige, 

driver en række innovations- og digitaliseringstendenser i kommunerne. 

Heraf kan bl.a. nævnes: 

 

• Dataunderstøttet forvaltning på tværs af kommunale fagområder, på 

tværs af kommuner samt offentlig sektor. Viden om, hvad der driver ud-

gifterne og indsigt til rettidig igangsætning af indsatser på rette niveau 

• Udstrakt brug af digital selvbetjening, automatiseret sagsbehandling og 

straksafklaringer pba. samlet overblik til borgere og kommunale medar-

bejdere, så borgere oplever den offentlige forvaltning som individualise-

ret, sammenhængende, sømløs og enkel 

• Effektiv, sikker og tillidsskabende udnyttelse af den teknologiske udvik-

ling. Eksempelvis brug af kunstig intelligens og machine learning på 
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baggrund af eksponentielt stigende nye dataformer som sensor- og ad-

færdsdata, IoT mv., så komplekse mønstre og sammenhænge kan klar-

lægges og etablere datagrundlag for gode beslutninger inden for fx kli-

maområdet 

 

For at understøtte de kommunale forretningsbehov i fremtiden skal den fæl-

leskommunale Infrastruktur vedligeholdes og videreudvikles, så den også i 

fremtiden er et attraktivt digitaliseringsfundament for kommuner og deres le-

verandører.  

 

En af styrkerne ved Infrastrukturen er det kommunale ejerskab og den brede 

kommunale opbakning, samt muligheden for at sætte en fælles retning for 

digitalisering og anvendelse af data på tværs af den kommunale sektor. Når 

data og funktionalitet er udstillet, kan investeringen genbruges igen og igen i 

kommunale løsninger. Infrastrukturen bygger på den fælleskommunale ram-

mearkitektur og lægger et solidt sikkerhedsmæssigt fundament for kommu-

nale data, og samtidig giver den kommunerne en mulighed for at fremstå 

samlet og ensartet i det fællesoffentlige samarbejde.  

Ved at forberede infrastrukturen til fremtidens digitaliseringsbehov og gøre 

den lettere at anvende for kommunernes leverandører, udmøntes de fremti-

dige kommunale digitaliseringsstrategier, og der sikres udbredelse af modne 

teknologiske løsninger med høj sikkerhed og lav risiko for leverandør lock-

in.  

 

Hvor Infrastruktur 1.0 havde til formål at understøtte monopolbrudsløsnin-

gerne, skal Infrastruktur 2.0 være fundament for kommunal it på alle fagom-

råder. Infrastrukturen skal for at realisere dette positionere sig i det fællesof-

fentlige økosystem ved at: 

 

• være et teknologisk relevant og attraktivt tilbud til kommuner og leve-

randører 

• nærme sig forretningen og understøtte dataunderstøttet forvaltning og 

tværgående overblik 

• aktivt understøtte tværgående brug af data og være opsøgende ift. nye 

muligheder herfor 

• bidrage til standardisering på tværs af kommuner ved at tilbyde et ens-

artet basisgrundlag 

• sætte retningen for nye fælles komponenter på tværs af offentlig sektor  

• opbygge indsigt i den kommunale it-portefølje og systematisk indtage 

en aktiv og rådgivende rolle i den tekniske implementering  

• støtte kommuner og leverandører i planlægning af den forretningsmæs-

sige implementering med udgangspunkt i konfigurerbare standardløs-

ninger. 
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Målbilledet for infrastruktur 2.0 består på baggrund af ovenstående af fire fo-

kusområder: 

• Modernisering og videreudvikling af den eksisterende infrastruktur 

• Etablering af nye produkter og kapabiliteter 

• Opgraderede og nye støtteydelser til kommuner og deres leverandører  

•  Samarbejde i økosystemet, organisation og proces, sourcing og kon-

trakter 

 

Der har ultimo august været afholdt to KL-KOMBIT workshops, som bl.a. re-

sulterede i, at følgende strategiske temaer i målbilledet blev identificeret:  

• Dataunderstøttet forvaltning 

• Sammenhæng og overblik 

• Automatisering og selvbetjening 

• Innovation 

 

På mødet præsenteres yderligere materiale fra workshop-forløbet. 

 

Bilag: ”Infrastruktur 2.0 – Arkitekturrådet” indeholder en grafisk formidling af 

indholdet i sagsfremstillingen og vil blive anvendt som grundlag for drøftel-

sen. 

 

 

      

 

2.7. Foranalyse om en tværgående datastrategi 

SAG-2020-00826 Line Laudrup 

 

Baggrund 

KLs bestyrelse har d. 30. april 2020 besluttet at igangsætte en foranalyse 

om en tværgående datastrategi. Målet med foranalysen er at identificere de 

forretningsmæssige behov ift. data på de forskellige kommunale fagområder 

samt at få overblik over nuværende og planlagte fælleskommunale initiati-

ver. It-Arkitekturrådet tiltrådte d. 27. maj 2020 rollen som kommunal følge-

gruppe for foranalyse-projektet.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- drøfter projektets kortlægning af dataudfordringer, og kommer med in-

put til kommunernes forventninger til det kommende arbejde med en 

tværgående datastrategi.   

 

Sagsfremstilling 
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Line Laudrup præsenterer status på projektet og særligt resultaterne af de 

netop afholdte workshops med KLs fagområder vedr. behov/udfordringer 

med data og overblik over igangværende initiativer.  

 

./. Bilag er under udarbejdelse  

 

 

2.8. Målbilledet for meddelelseskommunikation på sundheds-
området 

SAG-2020-04350 Peter Falkenberg 

 

Baggrund 

I den nuværende tidsperiodes strategi for digital sundhed (2018-2022) ind-

går både modernisering af infrastrukturen til meddelelseskommunikation og 

større anvendelse af datadeling. Derfor blev der i 2018 foretaget et proof of 

concept (POC) under ledelse af MedCom, hvor begge disse aspekter blev 

afprøvet med et nyt infrastruktur-fundament (eDelivery). Anbefalingen fra 

POC var at der var behov for et arkitektur-målbillede til at adressere de vig-

tigste arkitektoniske udeståender efter POC. 

KL har bidraget i arbejdsgruppens afsluttende proces. 

. 

 

Indstilling 

Det indstilles at It-Arkitekturrådet: 

 

• drøfter målbilledets overordnede indhold og hovedkonklusioner  

 

 

Sagsfremstilling 

Den eksisterende kommunikation baseret på meddelelser er udfordret på 

områder som sikkerhed, drift- og forsyningssikkerhed samt i forhold til at 

levere på strategiske forretningsbehov som aktiv borgerinddragelse og 

datadrevet forebyggelse og behandling. Målbilledet for meddelelseskom-

munikation på sundhedsområdet omhandler en række elementer med 

kvaliteter, der søger at imødekomme de anerkendte udfordringer.  

 

De centrale elementer i målbilledet er følgende: 

 

• En standardiseret og tidssvarende infrastruktur, der sikrer et bredere og 

mere konkurrencepræget leverandørfelt end i dag 

• En lagdelt arkitektur hvor der oven på det basale eDelivery lag placeres 

et robust meddelelseslag med meddelelseskvitteringer, der giver en 

meget høj grad af sporbarhed for meddelelserne og sikrer pålidelig 

meddelelseskommunikation hele vejen fra afsender til modtager  
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• Høj grad af sikkerhed omkring forsendelse af meddelelser via indbyg-

gede eDelivery mekanismer, der anvender både signering, kryptering, 

og tekniske kvitteringer, og som yderligere udbygges dels via samme 

mekanismer i meddelelseslaget og dels via anvendelsen af sundheds-

datanettet  

• En fælles centralt standardiseret konvolut (digital indpakning) til alle 

meddelelserne på sundhedsområdet  

• Dokumentdeling af sendte meddelelser via opsamling og efterfølgende 

udstilling af disse i den nationale dokumentdelingsinfrastruktur til både 

sundhedspersoner og borgere til gavn for sidstnævntes patientsikker-

hed  

• Opsamling af forsendelsesstatus på veldefinerede punkter langs en 

meddelelses forsendelsesvej, med efterfølgende udstilling af forsendel-

sesstatus via en service til både sundhedspersoner og borgere, der 

derved i nær realtid kan følge en meddelelses status  

• En national sundhedsadresseringsservice, der trækker nødvendige in-

formationer fra rette autoritative kilder og udstiller disse samlet som 

hjælp til fremsøgning af rette modtager af en meddelelse  

• En fælles styringsmodel med et samlet forpligtende SLA-apparat, hvor 

der over for de deltagende systemer og infrastrukturkomponenter via 

aftaler og politikker sættes fælles forpligtende krav, som der følges op 

på 

 

En modernisering af infrastrukturen på sundhedsområdet via nye og mere 

fleksible integrationsmønstre flugter med centrale elementer i Den Fælles-

kommunale Rammearkitektur. Det er særligt elementer som deling af data 

via asynkrone integrationer frem for punkt-til-punkt kommunikation der giver 

nye anvendelsesmuligheder. En tilgang til sammenhæng som fælleskommu-

nalt understøttes via KOMBITs infrastrukturkomponent – ’Beskedfordeleren’. 

 

Målbilledet bevæger sig primært på et konceptuelt niveau, og der udestår 

derfor en række afklaringer af, hvordan de overordnede elementer i målbille-

det skal udmøntes i praksis. Det gælder såvel mere overordnede afklaringer, 

som mere detaljerede afklaringer på et teknisk niveau.  

 

Nedenfor følger eksempler på nogle af de afklaringer der udestår:  

 

• Hvilke aktører spiller hvilke roller i governance sammenhæng (jf. afsnit 

7): Målbilledet udtaler sig ikke om aktører af de forskellige governance 

roller.  

• Samspil med andre kommunikationsmønstre (jf. afsnit 1.2): I målbilledet 

bliver kommunikation via meddelelser et supplement på sundhedsdata-

nettet sammen med andre typer af kommunikation på sundhedsdatanet-

tet som webservice request/response. Det detaljerede samspil bør dog 
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foldes ud i det kommende pilotprojekt og arkitektur- og implementerings-

arbejde. 

• Samspil med andre initiativer under strategien for digital sundhed (jf. af-

snit 2.4) samt udvalgte fællesoffentlige initiativer: Samspillet med andre 

initiativer, som f.eks. Et Samlet Patientoverblik, Digital Post, Mit Overblik 

bør foldes ud i det kommende arkitektur- og implementeringsarbejde. 

• Udvælgelse af metadata og etablering af konvolutstandard (jf. afsnit 5.3 

og 5.1): De nødvendige metadata til meddelelsernes konvolut skal ud-

vælges bl.a. i samspil med KOMBITs metadataformat for beskeder på 

Beskedfordelen. 

 

Kommunernes holdning til eDelivery er for nuværende ikke fastlagt, men 

MedCom’s beslutning om at gennemføre en pilotafprøvning i efteråret 2020 

af eDelivery er en oplagt mulighed for KL, KOMBIT og kommunerne til at op-

samle erfaringer, som kan indgå i en kvalificeret stillingtagen til det videre 

arbejde med standarden og i den sammenhæng medvirke til at kvalificere 

’Målbilledet for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet ’. 

 

Bilag: Målbillede for meddelelseskommunikation, Sundhedsdatastyrelsen 

2020 
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3. Status for program "Sammenhæng og gen-
brug af rammearkitektur (SAGERA)"  

 

 

3.1. Programstatus 

SAG-2019-05661 Jan Struwe Poulsen 

 

Baggrund 

Programmet "Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen" 

(SAGERA) udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandlings-

plan 2016-2020. Programmet består af fem projekter. 

 

Indstilling 

Programleder indstiller, at It-Arkitekturrådet: 

 

- tager den overordnede programstatus til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Kommunernes arkitekturstyringsuddannelse 

Kommunernes it-arkitekturuddannelse har skiftet navn til Kommunernes ar-

kitekturstyringsuddannelse med fokus på arkitekturstyring i en kommunal 

kontekst. KL har udbudt uddannelsen sammen med konsulenthuset Strand 

& Donslund og i et godt samarbejde med KITA og KOMBIT. Uddannelsen er 

på 4 dage, og er udbudt i både Jylland og i KL-Huset til afholdelse i novem-

ber-december. Invitationen omdeles på mødet. 

 

Specialiserede kurser i modellering målrettet arkitekter i kommunerne 

KL afholdt i august endnu et kursus om modellering med ArchiMate i samar-

bejde med konsulenthuset Strand & Donslund med gode evalueringer. Kur-

set afholdes igen i november 2020.  

 

Netværkskonference om arkitektur  

Konferencen afholdes fysisk d. 30. september i Middelfart. Programmet fav-

ner bredere end normalt, og er udviklet i samarbejde med KL-KOMBIT’s Vi-

denscenter. Konferencen sætter bl.a. fokus på IoT. Programmet omdeles på 

mødet.  

 

Sidste runde netværksmøder i 2020 

Planlægning er i gang, og det faglige indhold er under udarbejdelse i samar-

bejde med KOMBIT. Der vil på netværksmøderne blive lagt op til op til drøf-

telse af, hvordan netværksmøderne skal afholdes i 2021 – herunder form, 

indhold og løbende kommunikation. 
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Intern evaluering af SAGERA 

Der gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent en intern evalue-

ring af SAGERA-programmet. Evalueringsdesignet er under udarbejdelse. 

 

 

3.2. Status for produktion af indhold i rammearkitekturen 

SAG-2019-05661 Vibeke Normann 

 

Baggrund 

Siden starten af 2018 har SAGERA projekt 1 haft fokus på at tilvejebringe 

mere indhold i rammearkitekturen.  

Produktionen har fulgt et roadmap for indhold i rammearkitekturen, som er 

aftalt med KOMBIT og SAGERA-styregruppen. 

Arkitekturprodukterne godkendes løbende af Arkitekturboard i takt med fær-

diggørelsen. 

 

Indstilling 

Projektet indstiller, at It-Arkitekturrådet: 

 

− tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Projektet har i Q1-Q2/2020 udarbejdet en række arkitekturprodukter, som pt 

foreligger i reviewversion, og som forventes færdiggjorte og klar til godken-

delse i Arkitekturboard i Q3-Q4. 

 

Det drejer sig om: 

• Referencearkitektur for Observation og Måling, som er udarbejdet i 

samarbejde med Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsen og skal an-

vendes på Teknik- og Miljøområdet. 

 

• Arkitekturbeskrivelser af kommunal anvendelse af tre fællesoffent-

lige referencearkitekturer:  

o ‘Referencearkitektur for selvbetjening’  

o ‘Referencearkitektur for deling af data og dokumenter’ 

o ‘Referencearkitektur for brugerstyring’ (version 1.1)  

 

• Byggeblokken Samtykke 

 

• Skabelon til optagelse af klassifikationer i den fælleskommunale 

rammearkitektur samt klassifikationerne ‘Fælles Faglige Begreber’ 

og ‘KLE’ 
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• Revideret byggeblokkoncept inkl. version 2.0 af skabelon til bygge-

blokbeskrivelse 

 

• Begrebsmodel for Adgangsstyring 

 

• Byggeblokke til Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR): Postering, Be-

taling, Fordring 

 

Desuden er følgende produkter i pipeline: 

• Anvendelsesscenarier for ‘Aktivitet’ og ‘Forløb’ 

• Revideret koncept for arkitekturrapporten 

• Proces for KL- KOMBIT koordinering af begrebsmodeller og definiti-

oner 

• Fælleskommunal begrebsordbog 

 

 

 

3.3. Overvejelser om it-arkitekturnetværk i 2021 

SAG-2019-06874 Jakob Eiby 

 

Baggrund 

KL ser et behov for at fastholde kommunernes it-arkitekturnetværk i de kom-

mende år, selvom SAGERA-programmet udløber ultimo 2020, og projektet 

genovervejer derfor form og indhold. 

 

Indstilling 

Projektet indstiller, at It-Arkitekturrådet: 

 

− drøfter og giver input til form og indhold for it-arkitekturnetværket i 

2021 

 

Sagsfremstilling 

Projekt 2 i SAGERA-programmet har fokus på kommunal modning, udbre-

delse og kommunikation af rammearkitekturen for at understøtte kommuner-

nes realisering, anvendelse og gevinstrealisering med rammearkitekturen. 

Til det formål blev kommunernes it-arkitekturnetværk etableret i 2016 med 

deltagelse af kommunale it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter.  

I 2020 er 54 kommuner repræsenteret i netværket, der støtter kommunerne 

og sikrer en effektiv dialog mellem KL’s, KOMBITs og kommunernes it-arki-

tekter. 

 

Med udgangspunkt i vores erfaringer med afholdelse af netværket, løbende 

evalueringer og dialogen med kommunerne har arbejdsgruppen identificeret 

to områder til genovervejelse: form og indhold. 
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Form vedrører afholdelsen af fysiske kontra virtuelle møder og den løbende 

kommunikation ved hjælp af kanaler som e-mail og Yammer. Arbejdsgrup-

pen har skitseret følgende: 

 

1. For nuværende afholder vi tre fysiske heldagsmøder pr. region (tre) og 

én fysisk heldagskonference for hele netværket. 

2. Vi har afprøvet at afholde et virtuelt (Teams) heldagsmøde pr. region.  

3. Fremover ser vi følgende – ikke-eksklusive – muligheder: 

a. Supplering af den nuværende model med korte, virtuelle møder. 

Fx til videndeling på fagområdespecifikke områder, fx Kommu-

nernes Implementering af Grunddata, der håndteres forskelligt i 

kommunerne eller opsamling på konkrete begivenheder, fx refe-

rencegruppemøder. Det vil gøre dialog og samarbejde tættere 

og mere effektivt og give kommunerne et rum til at diskutere 

smallere problemstillinger. 

b. Erstatning af ét af de fysiske møder med et virtuelt alternativ. 

Det vil være en eller to halve dage. Det vil gøre det muligt for os 

at udnytte den sædvanlige opdeling af programmet, så kommu-

nerne kan deltage på en eller begge dage og evt. med forskel-

lige deltagere for på den måde at øge emnernes relevans. 

 

Med hensyn til den løbende kommunikation anvender vi Yammer, men øn-

sker at skærpe vores profil og øge kommunernes engagement gennem en 

række initiativer.  

 

Indhold vedrører organisering af den faglige planlægning af indhold og den 

ønskede inddragelse af kommuner og fagområder, der ikke har dedikerede 

it-arkitekturfunktioner. Arbejdsgruppen har skitseret følgende: 

 

1. Samarbejdspartnere og interessenter: Hvilke samarbejdspartnere og in-

teressenter har vi mulighed for at inddrage yderligere og hvordan? 

a. KOMBIT 

i. Løbende inddragelse i den faglige planlægning 

ii. Bedre koordinering med øvrige kommunikationskanaler 

iii. Veletableret kontaktflade til KDI’s arrangementer 

b. OS2, DIGIT o.a. kommunale fællesskaber 

i. Opmærksomhed på projekter i planlægningsarbejdet 

c. Digitaliseringsstyrelsen 

i. Tilbud om deltagelse på møder 

ii. Koordinering med FDA Talks og konference 

 

2. It-arkitektur for ikke-arkitekter: Hvordan inddrager vi kommuner og fag-

områder, der ikke deltager på netværket eller kun deltager af og til?  
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a. Fokus på forankring af emner i fagområderne, f.eks. Kommunal 

Implementering af Grunddata (KIG) 

b. Kortlægning af kommunernes tilslutning og digitale modenhed 

 

Vi planlægger desuden at afsætte tid til at diskutere ovenstående overvejel-

ser med it-arkitekturnetværkets medlemmer på møderne i november. 

 

 

3.4. Status for evaluering af rammearkitekturpuljen 

PRJ-2016-00018 Dan Bjørneboe 

 

Baggrund 

SAGERA projekt 3 indledte en samlet evaluering af rammearkitekturpuljens 

projekter umiddelbart før sommerferien 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at It-Arkitekturrådet: 

 

- tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

De sidste projekter under rammearkitekturpuljen er fortsat i gang, og der 

blev indledt en evaluering af den samlede puljeindsats før sommerferien 

2020. Der er taget kontakt til 24 kontaktpersoner fordelt på ansøgere, leve-

randører, og medansøgende kommuner.  

 

Der er pt. en samlet svarprocent på ca. 58. Projektet har indledt en opfølg-

ning for at opnå en højere endelig svarprocent.  

 

Samtidig afvikler projektet en opfølgende interviewrunde i september må-

ned. 

 

 

3.5. Status for gennemførelse af effektmåling af den fælleskom-
munale rammearkitektur 

SAG-2019-05661 Vibeke Normann 

 

Baggrund 

SAGERA projekt 5 ’Effektmåling’ har til formål at måle effekten af SAGERA-

programmets 3 effektmål: 

1. Rammearkitekturen har fremmet konkurrence og åbenhed på leve-

randør-markedet 
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2. Rammearkitekturen har fremmet sammenhæng og koordination på 

tværs i kommunerne via deling af data og sager 

3. Rammearkitekturen har skabt konkret forretningsværdi 

 

I SAGERA-programbeskrivelsen fra 2016 fremgår det, at projektet skal: ‘re-

gistrere individuelt i kommunerne og på den fælles bane, om programmet 

skaber de forandringer og de effekter der er formålet med programmet, samt 

justere undervejs i programmet’. 

 

Indstilling 

Projektet indstiller, at It-Arkitekturrådet: 

 

− tager status til efterretning  

 

 

Sagsfremstilling 

Basismåling 

Projektet udarbejdede i 2017 en målemetode i samarbejde med PWC. Meto-

den består af en kvantitativ og en kvalitativ måling: 

 

• Den kvantitative måling er baseret på en indsamling af kvantitative 

oplysninger om omfanget af indhold i rammearkitekturen og IT-

systemer, der anvender rammearkitekturen. 

• Den kvalitative måling er baseret på et større spørgeskema, rettet 

mod kommuner og leverandører, der spørger ind til kendskab, an-

vendelse og nytteværdi af den fælleskommunale rammearkitektur 

 

Projektet gennemførte ultimo 2017 en basismåling vha denne metode, hvis 

resultater vil tjene som udgangspunkt for en vurdering af resultatet af den 

slutmåling, som er gennemført ultimo august 2020.  

 

Slutmåling 

Baseret på erfaringerne fra basismålingen anbefalede It-Arkitekturrådet i 

2018 en tilpasning af den kvalitative undersøgelse. Projektet har derfor re-

duceret antal spørgsmål, forenklet en række spørgsmål, tilpasset de tilhø-

rende hjælpetekster og tilpasset målgruppen ’Leverandører’, således, at kun 

leverandører eller konsulenthuse, som kender og/eller anvender rammearki-

tekturen, deltager i spørgeundersøgelsen. 

 

Kommunikation 

For at sikre en høj svarprocent ved slutmålingen har projektet søgt at moti-

vere målgrupperne til at besvare undersøgelsen ved hjælp af forberedende 

kommunikation i juni. Desuden er der sammen med spørgeskemaundersø-
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gelsen udsendt supplerende materiale, bl.a. et overblik over den fælleskom-

munale rammearkitektur og en oversigt over de 42 spørgsmål i spørgeske-

maet, så respondenterne kan danne sig et overblik og overveje, om andre 

eventuelt skal inddrages i besvarelsen, inden de går i gang med spørgsmå-

lene. 

 

Status for gennemførelsen 

Såvel den kvalitative som den kvantitative måling blev gennemført i sidste 

halvdel af august med en svarprocent på den kvalitative undersøgelse på 

henholdsvis 74 for kommuner og 47 for leverandører/konsulenthuse.  

Konsulentfirmaet Peak Consulting er nu i gang med opgaven med at analy-

sere data og konkludere på resultaterne af målingerne samt give anbefalin-

ger til kommende arkitekturindsatser.  

 

Den videre proces 

Konklusioner og anbefalinger vil blive forelagt It-Arkitekturrådet på mødet 

25. november 2020, og vil desuden blive kommunikeret via kl.dk. 

Effektmålingens konklusioner og anbefalinger vil indgå i arbejdet med forbe-

redelse af det kommende arkitekturprogram 2021-2025. 

 

Bilag: Plan for gennemførelse af den afsluttende effektmåling 2020. 
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4. Eventuelt  

 


