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

 Gennem arbejdet med rammearkitekturimplementering i en række kommuner samt fra 
tværkommunale samarbejder som fx. OS2

 Fra KOMBITs hjemmeside, Digitaliser.dk, KOMBIT programledermøder.
 Igennem mit arbejde som it-arkitekt i kommuner, samt KOMBITs seminarer, KL's arkitekturnetværk 

og lignende.
 Det har været et omdrejningspunkt i mit arbejde i en årrække.
 For en del år siden, via en leverandør.
 Informationsmateriale fra KOMBIT og KL.
 KL´s it-arkitekturnetværk, Strand og Donslund, webinarer, samt websider om rammearkitekturen.
 Igennem mangeårig deltagelse i tilblivelsen af rammearkitektur i regi KL og senere KOMBIT. Og 

igennem implementering af en række lokalt understøttende rammearkitektur komponenter.
 Deltagelse i seminarer og webinarer, fra leverandører, fælleskommunalt samarbejde osv.
 Gennem deltagelse i KL arkitekturnetværk, og lokal ERFA-gruppe for IT-arkitekter i Vestjylland.
 Gennem kommunens arkitekt.

Gennem IT-arkitektur netværket 
info.rammearkitektur.dk
Gennem Info fra KL
Gennem info fra KOMBIT
Gennem info fra KITA

 Arbejder med det på ledelsesniveau
 Gennem netværk og videnssøgning på nettet + Kurset i KL-regi om IT-arkitektur
 Workshops - kursus og internet
 Via mit arbejde som it-arkitekt.
 Via vores IT-chef, som har fortalt mig om det, da jeg sidste år overtog vores 

digitaliseringskonsulenter som en del af mit ledelsesområde.
 Bl.a. via KLs arkitekturnetværk og andre samarbejdsnetværk
 Via KL - KITA og læsning samt KOMBIT.
 Vores viden er meget sporadisk. Vi forholder os primært til den nye infrastruktur, som KOMBIT 

administrerer.
 Kommunedage 

Arkitekturråd i DIGIT
Digitaliser.dk
Kollega

 Gennem forskellige netværk og anvendelse af infrastrukturen.
 Kurser, KL og Arkitekturnetværk herunder Stand & Donslund.



 Nyhedsbreve, KOMBITs WS, Kurser, etc..
 KL arkitekturnetværk

Kursus Strand og Donslund
 Netværk

Webinarer
konsulenter

 Se nederst.
 Nyhedsbreve og informationer som er udsendt af KOMBIT/KL
 KOMBIT
 Rammearkitekturen er et fuldstændigt afgørende element i digitalisering af den offentlige sektor, og 

derfor holder jeg mig løbende opdateret vi forskellige kilder
 Det er en del af vores hverdag
 Se nedenfor
 Arkitekturrådet
 Via KLs arkitekturnetvær, KLs materialer, KOMBIT
 Fra Koncern It, Københavns Kommune, Konferencer og KOMBIT
 Været på kursus i det
 Netværksmøder, konferencer; rammearkitektur.kl.dk
 Via KOMBIT arrangementer

og deltagelse i KL's arkitekturnetværk
 KOMBIT-møder
 Via mit arbejde med blandt andet KOMBIT og Monopolbruddet.
 bla. Regionale erfa
 som arkitekturansvarlig i 2 kommuner - samt deltagelse i de 2 KL-kurser i arkitekturstyring og i 

KL's it-arkitekturnetværk siden opstarten.
 Primært via intern dialog og diverse hjemmesider
 Programleder monopolbrud og deltaget i KL arkitekturuddannelse
 KL arkitekturnetværk og Arkitekturkursus
 Da jeg var ansat i Gentofte Kommune, arbejdede vi med pilotimplementering af STS. Den viden har 

jeg vedligeholdt og udbygget og taget med mig til Kolding Kommune
 Via KOMBIT og ved kursus

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

 Information videregivet fra IT-Arkitekt
 KITA
 arkitektur.digst.dk
 Digitaliseringsforeningen Sjælland-Arkitekturråd
 Interne møder og snakke.
 Leverandører (Digital Identity primært)
 Samarbejdet i DIGIT - Digitaliseringsforeningen Sjælland
 learning by doing
 DIGIT, Digitaliseringsforeningen Sjælland
 Digitaliseringsstyrelsen. For at se hvordan de komplementerer hinanden.

Har du forbedringsforslag til? - Rammearkitektur.kl.dk (indtil primo 2020: wiki 
’INFO for rammearkitekturen’)

 Vi mangler i højere grad selvstændig praksiserfaring udover de systemer der skal kobles på (lokale 
systemer)

 Det er svært at se rammearkitekturen talt ind i den strategiske ledelse. Det er meget teknik og It-
relateret - hvilket er fint, da det jo er fundament. Men det betyder at det primært at arkitekter som 
kikker i det - og meget sjældent - hvis overhovedet - den anden målgruppe -" ikke it-ledelse".

 Fokus på mere brugerorienteret kommunikation. Den nuværende måde løsningerne er beskrevet på 
er ikke specielt udviklervenligt.

 Generelt er der sket en fantastisk konsolidering af viden på alle områder. Vi har fået færre indgange 
og det har været efterspurgt. Så kanon arbejde. Indholdsmæssigt har jeg ikke noget at klage over 
fra min stol som It-arkitekt.

Har du forbedringsforslag til? - KL.dk
 struktur og simplificering. Usecases på opnåede resultater
 Nyhedsmails; Log over ændringer

Har du forbedringsforslag til? - Kombit.dk
 KOMBITs kommunevendte infrastruktur, som fx adgangsstyring, organisation og de mange andre 

produkter som KOMBIT (og for den sags skyld andre offentlige myndigheders kommunevendte it-
services), er svære at få et godt overblik over. Fx hvordan hænger Støttesystemer sammen 
hinanden imellem? Hvilke centrale registre kommer grunddata fra? Det ville være fedt for især de 
mindre kommuner at have ét diagram der visualiserer den samlede infrastruktur, så vi ikke skal 
lede og gennemgå en masse ordrig dokumentation hver gang vi søger viden.

 Vi synes, at de enkelte projekter skal tegne systemlandskaber og offentliggøre dem. Lige nu er de 
ikke tilgængelige - og i nogle tilfælde eksisterer de ikke. 

Vi oplever som kommune, at vi ofte sidder alene med de økonomiske aspekter.
 Det er meget svært at finde tingene der hører til de forskellige projekter under KOMBIT - også når 

løsningerne er i drift. Fx under Løsninger: Der er intet om Støttesystemerne, der er en bærende 
kraft under alle de andre løsninger. Svært at finde ting i SharePoint mapper, hvis man ikke har fået 
et direkte link. Mange links imellem forskellige vejledninger.

 Bedre styr på jeres informationskanaler.
 Siden er god til at forklare de enkelte løsninger (systemer), men jeg ville foretrække, hvis man også 

kunne se mere om sammenhængen på tværs
 Nej
 ingen
 Der er mange døde links der skal ryddes op i.

Har du forbedringsforslag til? - KL/KOMBIT Videnscenter
 Vi mangler i højere grad selvstændig praksiserfaring udover de systemer der skal kobles på (lokale 

systemer)
 Umiddelbart en rigtig god platform. Jeg har ikke prioriteret tid til at læse så meget på den endnu, så 

jeg har ikke forbedringsforslag
 Nej
 Oplever "tit" at vi bliver bedt om at taste brugerID og password på KOMBIT SharePoint.



 Kvartalsvis webinar omkring status på nuværende og kommende ibrugtagning af diverse 
kommunale komponenter. Dette for at give overblik i et koncentreret format, da der findes mange 
forskellige kanaler.

 Mere info
 Formidling: I forhold til praksis forekommer vejledninger ofte meget indforstået, de bærer præg at 

man har arbejdet med det i meget lang tid på det teoretiske plan.

Har du forbedringsforslag til? - Digitaliseringskataloget
 Vi mangler i højere grad selvstændig praksiserfaring udover de systemer der skal kobles på (lokale 

systemer)
 Flere praktiske kode-eksempler på case, liste over integrationer til-? osv. Mere praktisk info om 

"hvordan kommer du igang".
 Nej

Har du forbedringsforslag til? - Kontakter i din eller andre kommuner
 Vi har et lokalt arkitekturnetværk med omliggende ens kommuner. Det er værdifuldt og omsætter 

teori til praksis i digitaliseringstiltag.
 Nej,
 Ingen

Har du forbedringsforslag til? - KL's it-arkitekturnetværk eller andre netværk
 At man kan eftertilmelde sig. ;)
 Vi mangler i højere grad selvstændig praksiserfaring udover de systemer der skal kobles på (lokale 

systemer)
 Der mangler deltagelse af KOMBIT i møderne
 Ingen
 Kunne vægte formidling højere (gerne énvejs)
 Der burde være mere orientering om den overordnede rammearkitektur (eksempelvis en gang årligt 

og/eller når der kommer afgørende "ny viden" på området).

Har du forbedringsforslag til? - Kurser i arkitektursyring eller lignende
 Nej
 Tekniske kurser i hvordan man binder egen infrastruktur sammen med den fælleskommunale.
 et kursus for beslutningstagere, der ikke behøver/ønsker et 3-dages kursus men blot skal forstå 

begreber, sammenhænge og potentialer/risici ift. varetagelse og udvikling af forvaltningsopgaverne 
(altså ikke for deciderede digitaliserings-kompetencer)

 Mere materiale som fortæller "Hvorfor" vi skal implementere rammearkitekturen. Eksempelvis er 
der lavet noget godt materiale på Støttesystemerne, som har den forretningsmæssige fortælling 
også.

 opfølgende kursus, Udvidet kursus, hvordan kan det bruges når der igangsættes projekter, 
delingsviden på tværs af kommuner

Hvordan vedligeholder du din viden om rammearkitekturen og dets indhold?
 deltager i oplæg og kurser
 Løbende via nette og via vores arkitekter og samarbejdet med andre kommuner
 Kombit.dk/kl.dk + deltagelse i arrangementer
 Gennem infomails fra KL og KOMBIT og KOMBIT -programledermøder
 Det gør jeg ikke så meget, da arkitekturressourcerne i min kommune er knappe.
 Via ovenstående websites og fora.

Via vores egen arkitekturgruppe i kommunen.
Vi har desuden afholdt vores eget kompetenceforløb omkring arkitektur i kommunen.

 Programleder deltager i programledermøder (virtuelt).
Vi deltager i Kommunedage. 
Vi deltager i diverse projektmøder.
VI deltager i infrastrukturdage/kurser.

 På ovennævnte sider, samt via IT-arkitekturnetværket
 Jeg læser referater fra Arkitektur-råds møder og taler og holder møder med IT-arkitektkolleger i 

NDS-kommunerne
 Deltager i netværk og sparring med kollegaer og andre kommuner, samt leverandører.
 Følger med i aktuelt informationsmateriale, deltager i seminarer og taler med kolleger om det.
 Gennem nyhedsbreve, og deltagelse i relevante fora og netværk.



 Gennem deltagelse i netværk, nyhedsbreve, seminar og almindelig dialog.
Endelig ved anvendelse i konkrete projekter.

 Via deltagelse i KOMBIT/KL-fora.
Via samarbejde med kollegaer.

 Løbende information / Netværk / andre kommunale samarbejder og når der opstår behov.
 via de nævnte kontakter/samarbejdspartner
 Gennem netværk, LinkedIn og besøg på datakataloget og rammearkitektur-siden
 Jeg sørger for med jævne mellemrum at kigge på de forskellige kilder til information som jeg 

benytter. Ofte sker det også gennem projekter, eller via kollegaer som fortæller om noget de har 
hørt.

 Det gør jeg ikke i høj nok grad
 forsøger at følge med
 Via KOMBIT.
 OffDig

Besøger de ovenstående hjemmesider
Nyhedsmail fra KOMBIT og KL

 Vi er tilmeldt advis fra diverse fora, samt deltager aktivt i formningen af infrastrukturen. Er også 
repræsenteret i styregrupper, udvalg og projektgrupper

 Deltager i diverse Webinarer om rammearkitekturen, KOMBIT Programledermøder og samarbejdet i 
Digitaliseringsforeningen Sjælland.

 KL/KOMBIT, Videncenter, Digitaliseringskataloget
 Ved at deltage i alle kurser og møder og forsøge at holde os ajour.

Herudover samarbejder vi med andre og lignende kommuner.
 Diverse netværk, nyhedsbreve, kurser
 Deltager i relevante fora
 Nyhedsbreve, KITA og via KL/KOMBIT
 Læser de "nyhedsbreve" som udsendes direkte til mig
 Hjemmesider
 Løbende dialog med program og projektledere her i kommunen, dialog med kollegaer og interesse 

for temaet.
 Det er vores daglige arbejde
 Se tidligere besvarelser. Meget via arkitekturnetværket.
 Det har vi forsøgt at organisere via DIGIT 's It-Arkitekturråd.
 Primært gennem KL's arktitekturnetværk
 Primært via netværk, eller hvis jeg har et konkret behov, hvor jeg tjekker f.eks. en byggeblok.
 Hjemmesider og kolleger
 Den vedligeholdes igennem de konkrete opgaver og i forbindelse med indlæg på møder mv.
 følger med hos KL, KOMBIT, arkitekturnetværket, LinkedIn, div. Yammer-netværk samt kollega-

dialog internt/eksternt
 Søger viden on demand

Bliver opdateret på Arkitekturnetværk
 Via netværksmøder og praktiske opgaver
 Nyhedsbreve / og når jeg bliver inddraget i projekter.
 Interessen er der, har tidligere arbejdet med arkitektur og nyder det, men tid til fordybning og 

design af arkitektur er begrænset.

Yderligere kommentarer?
 Rammearkitekturen kan godt virke abstrakt, og er derfor vanskelig at brænde igennem med.
 Det er lidt svært at gennemskue hvor viden "bor". Jeg mangler en meta-beskrivelse der anviser 

hvilken viden placeres hvor. Meget giver sig selv (byggeblokke-beskrivelser bor på 
rammearkitektur-siden), mens det andre gange er svært at regne ud, om det er KL-side, KOMBIT 
eller Videnscentret der er "targit" for videnssøgning.

 Man kan let drukne i informationer om IT i det offentlige. Når man kommer som ny i området, ville 
det være rart, hvis der var en mere "Pixi-bogs" agtig tilgang, hvor man fik begreber og 
sammenhængen forklaret ét sted.

 Nej
 Det kan være svært at følge med i opdateringer.
 Der bør på det generelle informationsniveau (videnmæssigt) i højere grad indtænkes fælles kurs 

mellem KL, KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen således at viden samles "et sted". Er i dag for 
defragmenteret.



 Der er sjældent til aktivt at søge viden (kun med det formål at blive klogere). Viden skal være let 
tilgængelig når det er relevant i forhold til konkrete opgaver

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?
 Til brug for et udbud havde vi behov for et visuelt overblik over deleelementerne i 

rammearkitekturen. Det kunne jeg ikke finde KDI, kunne heller ikke fremskaffe det. Det er vigtigt i 
at skabe den samlede forståelse at have dette visuelle overblik.

 Det er altid en jagt.
 Når det bliver meget teknisk, er jeg nødt til at få hjælp fra eksempelvis leverandører.
 Vi savner systemlandskaber som vi kan bruge direkte ift. vores fagområder, hvor de kan se deres 

egne systemer i det store landskab.
 Der er mange kilder. Over tid er også KOMBIT blevet klogere og skiftet sites, platform, navne, mv. 

Hvad den nye rigtige og samlende indgang er til materiale og information, er ikke altid helt klar.

Og hvilken gyldighed/aktualitet et dokument måtte have, er heller ikke altid helt klar.
 Der kan være rigtig mange steder at lede efter det, og det gør det svært og tidskrævende.
 Men svært på Kombit.dk...
 Det er ikke godt nok. Det er svært præcist at finde den information der søges efter.
 Oftest Ja, når det drejer sig om beskrivelser, vejledninger, erfaringer osv. - men vi oplever det 

enormt svært at finde viden om den praktiske brug af produkterne i rammearkitekturen. Altså mere 
hands-on orienteret viden.

 Nogle tekniske informationer ifm. om projekters status kan være svære at finde. eks. hvornår 
snitflader er tilgængelige/testet/afprøvet/ibrugtaget i drift, og mulige reference hertil.

 Vi er enige om at der findes meget relevant information om rammearkitekturen. 
Dog findes ikke særligt meget informationer ift. de tekniske implementeringer.

 Vi er ofte nødt til at anvende eksterne leverandører i forhold til at forstå den konkrete anvendelse af 
snitflader til støttesystemerne/indekserne.
Vi vil gerne have flere kodeeksempler.

 I forhold til info til eget behov er det fint, men vi oplever at leverandører har svært ved at navigere.
 Hvis ikke jeg selv kan finde det, er der medarbejdere i organisationen, som understøtter
 Hvis vi finder mangler, kontakter vi i det fleste tilfælde ejeren af sitet
 Der er alt for mange kilder og aktører. 

Materialet er alt for abstrakt og for teknisk

Der er ikke tænkt tilstrækkeligt i kommunikation og forskellige målgruppers behov
 Der har været meget materiale igennem tiden og forskellige hjemmesider + vidensbaser som er 

lukket ned. Det ville være rart med et samlet sted
 Forudsætter, at man er bevidst om, at informationen eksisterer. Det er nemt at glemme f.eks. 

byggeblokkene i dagligdagen
 Det kan være svært at finde specifik viden, dvs. søge medmindre man ved nøjagtigt hvad det 

hedder/kaldes og hvor det er lagt (hjemmeside). Nogle gange bliver man så reddet af Yammer, 
hvor nogen har spurgt og fået svar.



Gerne mere énvejsinformation på møder og så bruge Yammer til dialogen efterfølgende, så kan 
andre få gavne af svarene.

 Som anført bør viden måske være mere "centralt / konsolideret"
 I forhold det behov, som jeg har, så kan jeg umiddelbart finde det meste
 indimellem er der felter, jeg ikke finder ønsket info om.
 ja men det er svært at oversætte til praksis



Yderligere kommentarer?
 Det er lidt vanskeligt at vurdere kilderne som selvstændige kilder, der de deler indhold og linker til 

hinanden på kryds og tværs
 Svært at nuancere mellem indhold og kvalitet.
 Vi kan i teorien anvende fx støttesystemerne, men i praksis benytter ikke alle KOMBIT systemer 

dem, så er vi lige vidt med gevinsterne ved at bruge dem.



 Som nævnt på foregående spørgeside, så er den generelle kommentar at der er mange sites, osv. 

Generelt finder jeg kvaliteten af det der præsenteres uanset site, for rimeligt kvalificeret.

Derfor - hverken eller svar - på denne side
 svaret er hverken eller, da vi forventer at de informationer vi skal have fremgår af materialet - men 

vi ved ikke om der evt. mangler noget!!!
 De to spørgsmål opleves upræcise
 Vi er lidt usikre på sidste del af siden, hvorfor vi har sat mærke i "Ved ikke".
 Jeg har ikke forholdt mig så specifikt til indholdet i de enkelte medier at jeg er i stand til at svare 

ordentligt på spørgsmålet. 
Jeg får netop min viden fra flere forskellige kilder.

 Det her er et sindssygt dårligt opbygget og formuleret spørgeskema
Hvad med at få lidt review og nogle professionelle til at opbygge det

 Meget af indholdet er ret abstrakt og svært at anvende i praksis. Jeg savner bl.a. hjælp til 
kravskrivning.
Desuden er sammenhængen til FDA stadig ikke på plads, selvom det er blevet meget bedre.
Generelt kunne rammearkitekturen være meget bedre indarbejdet mange flere elementer på de 
forskellige sider.

 Årsagen til vores besvarelse "Hverken/eller" skyldes at der efter vores vurdering er alt for mange 
informationskilder og disse kilder er ikke nødvendigvis lige opdateret. Således bruges jævnligt for 
mange ressourcer på at holde sig opdateret… og hvilket kilde er egentlig gældende??

 jeg har svaret på sidstnævnte spørgsmål ud fra hvad min organisation kan anvende - ikke hvad jeg 
selv som arkitekturansvarlig kan

 Det er for abstrakt til at man kan bruge materiale direkte i organisation, men bider af materiale 
krydret med egne ord for at forklare. Det er generelt meget svært for medarbejdere som især 
ledelseslagene at forstå det og herunder forståelse for hvorfor det.

De ny plakater I har lavet bruger jeg meget selv og de er super gode :-)

Yderligere kommentarer?
 vigtigt den nye ski 02.19 anvendes som ramme af alle; leverandører har blot typiske en dyrere 

leverance her - grundet de større krav
 Leverandørerne tilbyder kun at anvende rammearkitekturen hvis vi kræver det. Særligt KMDs 

kontrakter skal forhandles så de indeholder krav om at anvende rammearkitekturen. Det er meget 
tidskrævende at sikre at rammearkitekturen anvendes, og uoverskueligt at følge op på.  Men det er 
meget let at kræve at leverandøren har gennemført eller er i gang med tilslutningsforløbet 
(https://kombit.dk/indhold/tilslutning-til-den-f%C3%A6lleskommunale-infrastruktur) Det er vejen 
frem der gør det let for os i kommunerne.

 For nogle fagområder, er det svært at få leverandørerne til at tage rammearkitekturen seriøst. 
Konkret har SKI jo krav om anvendelse af rammearkitekturen, men fx retningen på integrationer er 
ikke kravsat. Retningen af integrationen vendes om til leverandørens fordel. Kravet opfyldes men 
behovet gør ikke.



 Konkret er det den fælleskommunale infrastruktur som vi efterspørger ved leverandørerne. Men 
infrastrukturen bygger jo på principperne i rammearkitekturen.
Det er sjældent at vi er i dialog med vores leverandører omkring rammearkitektur. Vi har dialog om 
fælleskommunal infrastruktur.

 Det er ikke mindre ressourcekrævende, men det giver større fleksibilitet ved udnyttelsen af den
 Ift. diverse integrationer, kan der være tid sparet - og det er klart at der på de store 

fag/rammesystemer (DUBU, SAPA, KY, KSD, mv.) som hostes væk fra egen infrastruktur, er der 
færre tekniske opgaver. Til gengæld er det organisatoriske setup ofte betydeligt.

 Lige nu er det meget tidskrævende jvf. det første spørgsmål. Vi har ikke rammearkitektur på 
rygraden, og det forhaler processerne lige nu.

 Svarene er givet fraregnet KOMBIT som IT-leverandør. KOMBIT er nok at betragte som vores 
væsentligste IT-leverandør og det opleves at KOMBIT søger at bruge arkitekturprincipperne.

 vi oplever at nogle leverandører ikke har indarbejdet rammearkitekturen i det omfang vi forventer
 Modenheden hos Leverandører er ikke altså høj nok i forhold til at forstå og spille ind i vores krav 

om at produktet skal leve op til rammearkitekturen. 
Vi bygger sjældent nye løsninger, og indkøber ofte produkter der allerede er i markedet. Det er ret 
ofte svært at få leverandører til at "lave om" i deres produkt, hvis det allerede er i drift hos mange 
andre kommuner.

 Vi har en anskaffelsesstrategi under udarbejdelse
 Vi har fortsat mange gl. systemer (KMD) der ikke efterlever rammearkitekturens krav. Nye 

systemer som AULA efterlever heller ikke rammearkitekturens krav. En række småsystemer kan det 
ikke betale sig for. Der er derfor fortsat et stort stykke arbejde foran os. Men det er S'gu pinligt at 
KOMBIT selv ikke efterlever det i alle systemer!

 Vi er fortsat i et tidligt stadie ift. det antal systemer vi har anskaffet, men det er klart at 
leverandørerne har opmærksomhed på emner.

 De refererer til det, med i forbindelse med anskaffelsen kommer vi ofte til at betale for det.
 Vi bruger initielt flere ressourcer ved anskaffelser på nuværende tidspunkt, men vi er overbevist 

om, at investeringen vil lønne sig på sigt og ikke mindst i forhold til kvaliteten af løsningen.
Vi oplever fortsat mange leverandører, som vi skal hjælpe med at forstår indholdet og 
konsekvenser.

 Rammearkitekturen er jo ikke noget der er direkte anvendelig i anskaffelsesprocesserne. Det er jo 
nogle styringsprincipper for det fælleskommunale IT-landskab - ikke noget der direkte kan 
omsættes til krav

 Leverandørerne refererer til rammearkitekturen, men i praksis mangler der handling og en 
implementering der reelt overholder f.eks. principper.

 I forhold til sp 1 og 2, så er det ikke sådan endnu, men på sigt ja.

I forhold til sidste sp. kun når de bliver bedt om det eller ser en interesse i det.
 Besvarelsen på spørgsmålet om "Kvalitet" skal nok nærmere være, at kvaliteten er blevet mere 

ensartet. Vi er dog på rette vej med et kvaliteten, men vi mangler fortsat at IT-løsningerne fuldt ud 
er modne til at udnytte rammearkitekturen og dermed bidrager til værdiskabelsen af 
rammearkitekturen.

 Jeg synes ikke at processen lige nu er mindre ressourcekrævende, da der er meget nyt, der stadig 
skal forholdes til. Bliver forhåbentlig bedre, når både Vi og leverandørerne er mere hjemmevante i 
det!

 Der er udfordringer med leverandørerne, selv systemer købt på ski overholder ikke 
rammearkitekturen. Systematic og KMD med f.eks. Idp sso og rolle styring.

 Jo flere leverandører som kender til rammearkitekturen og støttesystemerne, jo lettere bliver det. 
Men der bruges meget tid på at være i dialog om det -eller overtale dem til at tage den i brug -
selvom det anskaffes via SKI.



Hvad mener du er årsagerne til at de kommunale it-marked er blevet åbnet 
op?

 Spørgsmålet er om det er åbent op. Monopolbruddet har ført til 3 - 4 nye område monopolister i 
stedet for 1 stor monopolist

 Konkurrenceudsættelse af KMD
 Er tæt samarbejde mellem KOMBIT og SKI er en forudsætning.
 Ikke pga. rammearkitekturen, men pga. monopolbruddet.
 Uafhængighed og gennemsigtighed i den fælleskommunale infrastruktur gør det primært
 Det burde være sådan at markedet åbner op. Men det er nok for tidligt at sige om det faktisk har en 

effekt - i alle fald ift. de store lovbundne fagsystemer.

Men det kan sagtens skyldes egen manglende viden i en lokal kontekst. Jeg har ikke overblikket på 
tværs i kommunelandskabet.

Leverandørerne skal stadig kaste betydelige summer efter enten at udvikle nye fagsystemer fra 
bunden eller tilrette eksisterende til at virke med rammearkitekturen - og det efterlader stadig ret 
få store leverandører på markedet for fagsystemer (fx KMD, NetCompany, EG).

En reel åbning vil indebære at de mindre leverandører også kommer på banen og det betyder at der 
i højere grad bør tænkes i udbud af afgrænset men velfungerende funktionalitet, som kommunerne 
(eller fællesskaber) efterfølgende kan kombinere til rigtige løsninger.

De underliggende og mere teknisk veldefinerede rammearkitektur komponenter er dog efter min 
vurdering mere konkurrence udsat, hvilket selvfølgelig er godt.

 Man ønsker større konkurrence
 At vi har fået skabt støttesystemerne og Serviceplatformen på tværs af alle 98 kommuner. Det er 

med til at skabe en øget konkurrence.
 Monopolbrud og en velbeskrevet rammearkitektur. Her taler vi større leverandører, de små har ikke 

ressourcer.
 Vi har lettere ved at entrere med "mindre" leverandør-huse, hvor vi kan have en god dialog og de 

kan se værdien af (og nogle gange konkurrence-fordelene i), at de som leverandør spiller ind i 
rammearkitekturen. Det er super at nogle leverandører begynder at bruge det, at de er kompatible 
med rammearkitekturen, som en direkte konkurrence-fordel.

 Der er flere eksempler at fremhæve. Særligt synes jeg at vores fælleskommunale infrastruktur, på 
sigt skal gøre at vi får færre silo-løsninger, og derved på fx. konvertering af data imellem systemer 
får en smidigere proces.

 At KMD er blevet tvunget af markedet
 Det gør det nemmere at skifte, da grundlaget (brugerstyring, organisation og klassifikation osv.) er 

fælles
 Jeg håber markedet bliver mere åbnet, da tanken er god nok.
 Monopolbruddet
 Brug af standarder og genbrug gør udviklingen lettere og mere konkret.
 Der er åbnet op for konkurrence ift. monopolsystemerne, specielt legacy systemerne da det er 

nemmere at skifte leverandør.
 Med fælles standarder (som ikke er for komplicerede at følge) kan flere byde ind med deres 

løsninger.
 På den ene side er det enklere for leverandører at koble sig på vore systemer. På den anden side 

bliver det mere og mere kompliceret for nye leverandører at levere systemer til os pga. de meget 
omfattende krav til I-sikkerhed og dokumentation.

 Monopolbrud
 Standarder, men når vi skriver, at vi er enige, så kan vi også se, at det er noget der tager tid.
 Forståelse af fælles gevinst ved at bruge rammearkitekturen, hos både leverandør, forretningen og 

it-organisationen i kommunen.
 Det er godt at der er kommet nogle fælles kommunale principper og retningslinjer, men der er jo 

ikke mange konkrete erfaringer - endnu
 vigtig for leverandørerne med standardløsninger, der kan anvendes til mange kommuner.

KOMBITs tilslutningsforløb har været en god driver.
 monopolbruddet og de nye kontraktvilkår



 For IT-leverandører som er i stand til at leve op til kommunernes krav til rammearkitekturen 
antages det at være lettere at få kommerciel andel i det kommunale marked.

 Overordnet synes jeg ikke, at vi har set effekterne af standardisering og rammearkitekturen endnu. 
Markedet er meget ungt, og for de store (monopolbrudssystemer) ligger udbuddene langt tilbage.
Jeg er dog ikke i tvivl om at det kommer.

 Den fælles rammearkitektur og monopolbruddet
 Nemmere at byde ind på systemer og snitflader
 Støttesystemerne
 Helt enig i disse udsagn. Det er af stor værdi at benytte den fælles kommunale rammearkitektur, 

men igen tid og ressourcer udfordres

Hvad mener du er årsagerne til, at de kommunale it-marked ikke er åbnet 
mere op?

 Monopolbruddet er udbudt som samlede store komponenter. Derved har Kommunerne/KOMBIT/KL 
afgivet magten over mulighederne for at genbruge kode mellem løsningerne og tage ejerskab til 
den konkret forretningsfunktionalitet. 
Ligeledes "glemte" man at sikre hvem der stod for referenceimplementeringerne i arkitekturen. 
Som det er nu, er referenceimplementeringerne lavet af leverandørerne.
Den begrænsede anvendelse af open source og kodeejerskab som en grundlæggende specifikation i 
udbuddene, har betydet at løsninger og komponenter ikke kan genbruges på tværs af 
leverandørerne. Dette medfører en dårligere kodeinteroperationalitet og øgede omkostning for 
kommunerne på den lange bane.
En nedbrydning af forretningsløsninger i en modulær arkitektur med kommuneejede 
referenceimplementeringer i open source vil kunne nedbringe nuværende store ejer- og 
anvendelsesomkostninger på sigt

 viden og erkendelse af, produktivudvikling tager tid; der går flere år før KMD er i stand til at udfase 
deres kritiske forudsætningssystemer (los, ksp cisc m.v.) ; der skal mere fokus på at få KMD over 
på støttesystemer generelt samt fx at få OPUS løftet til at være bærende i sig selv (afhængig af 
LOS hvis man anvender personale-del)

 At leverandørerne først skal lære at bruge rammearkitekturen. Lige nu skal vi betale mere for at 
leverandørerne bruger rammearkitekturen, end hvis de skal anvende deres egne komponenter. 
Bemærk i øvrigt at priserne på SKI 02.19 SAAS-rammeaftalen 2019, som forudsætter brug af 
rammearkitekturen, er steget markant. Derfor gør økonomien det ofte nødvendigt at gå uden om 
SKI, hvilket giver store vanskeligheder i at sørge for at leverandøren anvender rammeaftalen idet vi 
ikke på forhånd kan overskue hvilke komponenter i rammearkitekturen der er relevante. 
Leverandørerne har sandsynligvis sat prisen op fordi de ikke kunne overskue udgifterne til at skulle 
bruge Rammearkitekturen.

 KMD's fortsatte magt over kommunernes it-landskab. SKI tildeling stiller ikke fx krav om retningen 
at integrationer til rammearkitekturen. Ej heller stilles der krav om fornyelse af lokalt anvendt 
teknologi, og kommunerne tvinges til at fastholde teknologi fra '70'erne.

 Vores vaner og afhængighed af KMD.

Den fælleskommunale infrastruktur stiller store krav til de mindre leverandører.
 Det kan være svært for mindre IT-leverandører at få gjort deres løsninger klar til den 

fælleskommunale rammearkitektur.
 Se ovenfor.
 Det er langt fra alle leverandører der har musklen til at kunne integrere med rammearkitekturen og 

det udelukker nogen der før ville have en chance.
 Nye spillere har det nemmere end eksisterende, hvor codebase og arkitektur skal ændres.
 Det er svært for nogle leverandører at håndtere. det gælder både større virksomheder og mindre 

virksomheder. Vi kan have fornemmelsen af at de mindre virksomheder her mere opsat på at 
indarbejde rammearkitekturen da det er afgørende for deres overlevelse

 MODENHED. Vi er stadig på en rejse hvor både kommuner og leverandører skal lære at begå sig i 
begreber og hvordan man fysisk bygger.

 At der ikke er så mange penge at bruge, som leverandørerne har troet
 Hidtil har det givet anledning til tovtrækkerier mellem leverandør og KOMBIT om hvem der venter 

på hvem, når infrastrukturen og snitflader skal i anvendelse. Så står tilbudsgiverkommunen svagt 
ift. udredning da kommunen ikke har tilstrækkelig indsigt.

Infrastrukturen er samtidig kompleks, hvilket gør at leverandørerne skal afse en del tid til at sætte 
sig ind i området, samt vedligeholde viden om udvikling.



Derfor kunne man frygte at de mindre it-leverandører vælger området fra.
 Mange af systemerne er meget store systemer, som kun ganske få kan levere
 Konkurrencen blandt leverandørerne kan være hård for de små.
 Kravene til rammearkitekturen er store som potentielt gør at nogle leverandører går ud af 

markedet.
 Leverandørerne har svært ved at forstå og anvende rammearkitekturen i praksis. 

Vi har ikke set konkrete eksempler på nye leverandører der har fået en plads på det kommunale 
marked pga. rammearkitekturen.

 Den fælleskommunale rammearkitektur er en stor mundfuld for mange leverandører. Kun få store 
spillere magter at byde ind. Kombineret med en tung udbudsproces gør det at få har kræfter til 
både at levere på jura og teknik, hvilke reducerer konkurrence, som igen højner prisen. Vi oplever 
KUN stigende priser over hele paletten!

 Der er forsat mange gamle systemer, som ikke er tilpasset den nye rammearkitektur.
 Det er for nyt - mange leverandører kender ikke rammearkitekturen og desuden kan 

leverandørerne ikke lave it-systemer med rammearkitekturen
Rammearkitekturen har et helt andet scope

 Svært at forstå og konkretisere de enkelte elementer.
 F.eks. hvis leverandører ikke er med på SKI aftalerne
 For de mindre IT-leverandører, som før har været leverandør af IT-løsninger på det kommunale IT-

marked, er det vores vurdering at disse i højere grad føler det for dyrt og komplekst at understøtte 
rammearkitekturen.

 Det er måske et spørgsmål, som leverandørerne kan svare bedre på!
 den forvaltningsmæssige driftsorganisation har endnu ikke i alle kommuner forstået og set 

potentialerne i at gøre meget på en ny og bedre måde - især fordi det kræver allokering af ekstra 
tid og ressourcer at sætte sig ind i og at efterleve krav og muligheder!

 Flere leverandører ved ikke hvad det er, dem der har monopollignende systemer har det ikke som 
første prioritet.

 Vi er blevet holdt meget i hånd af KOMBIT og på monopolbrudssystemerne. Det har ikke fordret at 
der skal bygges en bredere lokal viden op lokalt. Derfor er det de få, som kan tage dialogen med 
leverandørerne om hvordan de anvender rammearkitekturen.



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

 Use-cases simplificeret
 Det er for nemt at argumenterer at en given løsning eller lignende, støtter et givent mål.
 Data som værdiskabende ressource
 Gennemsigtighed og bedre konkret understøttelse
 Vi anvender det i det omfang det giver mening - og når det giver værdi, bruger vi tid på det
 vi anvender, og sammenholder med lokale arkitekturmål
 Flere ressourcer, bedre leverandørmodenhed ift. arkitektur
 Lavere/mindre kompleksitet



 En bedre forståelse ude hos forretningsledelsen
 allokeret tid og ressourcer til mig og relevante interne/eksterne aktører
 Bedre tid
 tid og videregående uddannelse, ledelsesopbakning

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

 Use-cases simplificeret
 Det er for nemt at argumenterer at en given løsning eller lignende, støtter et givent princip.
 Optimering - registrering af data kun ét sted
 Gennemsigtighed og bedre konkret understøttelse
 Vi anvender det i det omfang det giver mening - og når det giver værdi, bruger vi tid på det
 Flere ressourcer, bedre leverandørmodenhed ift. arkitektur
 Lavere/mindre kompleksitet
 En bedre forståelse ude hos forretningsledelsen
 allokeret tid og ressourcer til mig og relevante interne/eksterne aktører
 Bedre tid
 tid og videregående uddannelse, ledelsesopbakning

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

 Use-cases simplificeret
 Ved ikke
 Gennemsigtighed og bedre konkret understøttelse
 - anvendes ikke
 Flere cases om hvordan man gør det i praksis - Inspiration
 Forstår ikke hvad der menes med hovedopgaver
 Mere tid og bedre prioritering lokalt
 Lavere/mindre kompleksitet
 En bedre forståelse ude hos forretningsledelsen
 allokeret tid og ressourcer til mig og relevante interne/eksterne aktører
 Bedre tid
 Tid og accept af ledelsen om den vigtighed
 tid og videregående uddannelse, ledelsesopbakning

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

 Use-cases simplificeret
 Ved ikke
 Kendskab til forretningen
 Katalog af eksisterende og to-be forretningsprocesser.
 Gennemsigtighed og bedre konkret understøttelse
 - anvendes ikke
 Flere cases om hvordan man gør det i praksis - Inspiration
 Mere tid og bedre prioritering lokalt
 Flere ressourcer, bedre leverandørmodenhed ift. arkitektur
 Tager ikke højde for kompleksiteten og forskelligheden i den kommunale virkelighed
 Lavere/mindre kompleksitet
 En bedre forståelse ude hos forretningsledelsen
 allokeret tid og ressourcer til mig og relevante interne/eksterne aktører
 Bedre tid



 Tid og accept af ledelsen om den vigtighed
 tid og videregåendes uddannelse, ledelsesopbakning

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

 Use-cases simplificeret
 Ved ikke
 Katalog af eksisterende og to-be procesmønstre.
 Gennemsigtighed og bedre konkret understøttelse
 Vi anvender delvist det i det omfang det giver mening - og når det giver værdi, bruger vi tid på det
 Flere cases om hvordan man gør det i praksis - Inspiration
 Forstår ikke hvad der menes med procesmønstre
 Mere tid og bedre prioritering lokalt
 Bedre og udviklervenlig dokumentation
 Lavere/mindre kompleksitet
 En bedre forståelse ude hos forretningsledelsen
 vi må vente til vi som organisation er modnet og kompetenceudviklet "nok" til at kunne få noget ud 

af at allokere tid og ressourcer til mig og relevante interne/eksterne aktører
 Bedre tid
 Tid og accept af ledelsen om den vigtighed
 tid og videregående uddannelse, ledelsesopbakning

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

 Use-cases simplificeret
 At leverandørerne selv ser fordelen i at anvende rammearkitekturen.
 For akademiske, og svære at forholde sig til ift. en given problemstilling.
 IT-leverandørerne benytter det i deres løsninger
 Flere mindre (let tilgængelig) byggeblokke
 Gennemsigtighed og bedre konkret understøttelse
 Begrænset, men i takt med nyudvikling.
 Flere cases om hvordan man gør det i praksis - Inspiration
 At der var flere it-løsninger som vi designede fra bunden
 Mere tid og bedre prioritering lokalt
 Flere ressourcer, bedre leverandørmodenhed ift. arkitektur
 Bedre og udviklervenlig dokumentation
 Lavere/mindre kompleksitet
 En bedre forståelse ude hos forretningsledelsen
 vi må vente til vi som organisation er modnet og kompetenceudviklet "nok" til at kunne få noget ud 

af at allokere tid og ressourcer til mig og relevante interne/eksterne aktører, herunder 
kommunesamarbejder

 Bedre tid
 Tid og accept af ledelsen om den vigtighed
 tid og videregående uddannelse, ledelsesopbakning

Yderligere kommentarer?
 Vi anvender rammearkitekturen i stort omfang - både i forbindelse med egenudvikling og ved 

anskaffelser. Den største hæmmer for yderligere anvendelse er markedets umodenhed pga. de 
manglende referenceimplementeringer. Af samme grund "famler" mange leverandører rundt i 
præcist hvordan en given integration til RA skal laves og hvad den skal rumme.
Ligeledes skal der større fokus på hvornår en given leverandørløsning er compliant på alle 
elementerne i RA

 lige nu er udfordringen at få leverandørerne med på at bruge rammearkitekturen. KMD undgår 
helst, men det er jo i de andres interesse at gøre det, de virker dog ikke til at de har forstået at det 
er i deres interesse eller også er de ikke enige. KOMBIT tilslutningsforløb er vejen frem.



 Vedr. byggeblokke, er det måske nødvendigt med eksempler på anvendelse.
 Mere kendskab, både i det abstrakte, og i konkrete projekter i andre kommuner.
 Besvarelsen er as is. Jeg har generelt (IT-arkitektur) kendskab til alle produkter ovenfor - undtagen 

hvad hovedprodukter er for en sag. Udlægningen ift. konkret rammearkitektur vil jeg ikke høres i :-
)

 når behovet opstår bruger vi de muligheder som den fælleskommunale rammearkitektur beskriver. 
Det er en løbende proces, som også er afhængig af leverandørernes modenhed

 Generelt kender jeg til alle produkterne, men jeg har svært ved at omsætte det til noget der giver 
mig værdi i projekterne. Mit bagland forstår ikke hvad f.eks. byggeblokke er. At få 
rammearkitekturen ud i forretningen er helt sikkert en stor barriere. P.t. lever den kun i 
digitaliseringsenheden.

 Da vi i kommunerne mest indkøber it-løsninger er det begrænset hvor meget vi beskæftiger os med 
anvendelsen af byggeblokkene i rammearkitekturen. Det er mest på komponent niveau, som med 
vores fælleskommunale infrastruktur, hvor vi har en holdning til hvad der anvendes.

 Vi anvender dem - i det omfang, det har været muligt
 Som mindre kommune har vi hverken IT-arkitekter ansat eller ressourcer til at kravspecificere vores 

løsninger herunder lokalt at anvende principperne i rammearkitekturen, ud over indholdet i de nye 
SKI-aftaler og samarbejdet med KOMBIT i øvrigt.

 Generelt for alle spørgsmål ovenfor, høre de gode historier, hvad har de gjort, hvordan har de gjort. 
Man kan se tingene lavet andre steder.

 Strømline anskaffelsesprocessen, som så tager udgangspunkt i rammearkitekturen
 Der er eksempelvis ikke bare én kommunal organisation i en kommunal virkelighed og det er ikke 

det KOMBIT infrastrukturen.
 Jeg føler mig tvunget af ovenstående spørgsmål til at tilkendegive at Hovedopgaver og 

Forretningsprocesser er en hjælp. Det mener jeg ikke de er, jeg kunne blot ikke vælge andet end de 
korrekte teoretiske svarmuligheder!

 Generelt for alle et større krav om forpligtelse.
Større forståelse i den kommunale ledelse, som kan afføde prioritering af ressourcer til opgaven.

 Det skal gøres mere konkret
 Generelt: Konkrete krav og eksempler på anvendelse ift. at anvende produkterne.
 Dette relaterer mere til den interne implementering af rammearkitekturen, altså mindset i 

forretningen.
 Den Fælleskommunale rammearkitektur er "strategisk vigtigt" men er meget kompleks og 

nuværende erfaringer viser klart at den fulde anvendelse af rammearkitekturen fordrer væsentlige 
flere ressourcer i forhold til implementering og udbredelse i organisationen.

 Som lille kommune har vi ikke ressourcer til at opdyrke viden, gennemføre indkøb mv., hvor vi gør 
brug af produkterne i den fælleskommunale rammearkitektur. Vi må mere forholde os til de 
muligheder som findes på markedet, hvor vi med baggrundsviden om arkitekturprincipper mv kan 
forholde os kritisk til de mulige løsninger.

 Vi står i en situation, hvor vi endelig kan få lov at være "herre i eget hus" men vi mangler fokus på 
hvad det betyder for en moderne it-organisation. Der mangler kompetencer til at drive 
rammearkitekturen lokalt og med respekt til de nationale og kommunens egen LoRa. Hvordan får vi 
det på den hjemlige kommunale dagsorden, at vi ikke længere bliver holdt stramt i hånden af KL 
men selv skal tage ansvaret også.



Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn:
Vi anvender eller orienterer os om styringselementer - som 
arkitekturprincipper, -rapporter og tjeklister - fra den fælleskommunale 
rammearkitektur.

Hvilke styringselementer anvender du?
 Fx princip 6 om Gode data deles og genbruges
 Vores Digitaliseringsstrategi læner sig meget op ad FODS og brug af KOMBITs rammearkitektur. 

Derfor er der behov for en ny og ambitiøs FODS, der er med til at løfte kommunernes anvendelse af 
rammearkitekturen. Mindre kommuner har ikke ressourcer til at forhandle kontrakter med brug af 
rammearkitekturen og følge op på anvendelsen. Derfor er det nødt til at ske i fælleskommunalt regi.

 Ikke sikker.
 Vi anvender arkitekturprincipperne.

Vi har vores egne redskaber til projektafklaring og til at sætte mål omkring anvendelsen af den 
fælleskommunale infrastruktur.
Vi ar vores egne "følg eller forklar"-principper

Vi har valgt ikke at være rigtig dybe på anvendelse af rammearkitekturen. Det har vi ikke 
arkitektressourcer til. Vi arbejder med stort fokus på anvendelse af infrastrukturen. Vi er altså mere 
konkrete.

 Fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler, it-tjekliste, OS2kravmotor
 Vi har en indkøbsguide, hvor OS2 kravmotor er integreret.

Informationssikkerhed er også indbygget i den.

Vi benytter og udfylder så vidt muligt KOMBITs Rollegalleri.
 Arkitekturprincipper og regler, samt checklister
 Det ved jeg ikke!
 Arkitekturprincipper
 Vi søger generelt støtte i rammearkitekturen, og plukker det som vi finder relevant.
 Arkitekturprincipperne - f.eks. Dokumenter (1.X)
 Principper og tjeklister
 Arkitektur.digst.dk samt Digitaliseringskataloget er vigtige kilder. Herunder eksempelvis 

snitfladespecifikationer og standarder som fx OIO og lignende.
 Tjeklister
 Vi anvender alle principperne men vurderer i den givne situation hvilke som er mest relevante.
 Vi arbejder så vidt muligt efter arkitekturprincipper men har endnu ikke indført strømlinede 

rapporter og tjeklister
 Anskaffelser primært igennem SKI 02.19
 IT-anskaffelsesproces der involverer arkitekter

Projekt og porteføljestyring der sikrer arkitekturvurderinger
Kontrakt og leverandørstyring

 Ingen
 Rapporter STS/SP

SP systemer og træk på services
 Byggeblokke og skabeloner



 Anvender mål og byggeblokke
 "de gamle" - som organisationen er trygge ved - selv om jeg kender til mange af de nye/bedre
 ingen
 Vi er pt. ved at se, om vi kan indarbejde arkitekturprincipperne noget mere i vores it-anskaffelser.
 KL opfordrer kommunerne til at benytte rammearkitekturen 

videndeling på tværs af kommuner

Hvilke styringselementer savner du?
 En ny FODS 2021 og frem.
 Standardiseret krav, som kan bruges i et udbud. Lidt lige som OS2Kravmotor, men hvor 

kommunerne har mulighed for at udvælge hvilke krav der er specielt vigtige ift. lige ens egne mål 
for en lokal rammearkitektur

 Ikke nogle pt. i forhold til det omfang vi anvender rammearkitekturen i vores hverdag.
 Bedre dokumentation
 Dyb faglig vurdering af teknologiers parathed i egen organisation helt systematisk
 Savner ikke noget
 ingen - kun at nogen vil med på "min rejse" for kommunens digitale infrastruktur-fremtid!
 ved ikke
 Jeg savner ikke rigtig nogen. Jeg savner at vi har tiden til at bringe dem i spil.

Yderligere kommentarer?
 I spørger til styringselementer. Ordet styringselement fremgår ikke i pdf 

(https://www.kl.dk/media/17345/faelleskommunale-arkitekturmaal-principper-og-regler-v-10-
240518-godkendt-af-abu-100818.pdf)

 vi holder os orienteret
 Vi har meget fokus på bruger / rettighedsstyring
 Skal i gang med at anvende principperne noget mere. Det er først nu, jeg har opdaget den nye 

version med nogle ret konkrete anvisninger (Arkitekturreglen i praksis).
 pas
 Vi orienterer os generelt, og bruger som baggrundsviden, men bruger ikke elementerne struktureret 

i det daglige arbejde
 Som kommune er vi endnu ikke "klar"!
 Jeg savner at flere vitale kommunale systemer understøtter Serviceplatformen. Vi skal 

implementere AULA på daginstitutionsområdet, dette giver flere brugere på CICS som vi helst vil 
aflive. Der er stadig alt for mange Ø løsninger med det besvær dette giver f.eks. i relation til GDPR.

Yderligere kommentarer?
 Vi mangler at se forretningsprocesser hvor deling sker på tværs kommunegrænse
 Men ikke så meget endnu - jeres spørgsmål er formuleret som om det er gældende fra nu af
 Ovenstående svar om at vi er enige er mere i teorien, end det er afprøvet i praksis - endnu.
 Enig i, at det skaber bedre muligheder. Men reelt er der endnu ikke meget solide eksempler på, at 

det har været tilfældet (vi mangler fx stadig at se effekten af fx SAPA).
 Udfordringen kan være GDPR lovgivningen der sætter grænser for, hvad der må deles med hvem.



 Tekniskset: Ja
Juridisk/GDPR-mæssigt: Nej

 Jeg vil tro det bliver godt, men savner større udbredelse og produktion, før gevinsterne kan 
vurderes sagligt.

 Vi er der ikke endnu, men forventer at arkitekturen kan understøtte dette i fremtiden.
 Det har vi kun oplevet meget sporadisk endnu.
 Vi ville gerne sætte svaret i enig, for det er helt klart målet. Men status i dag er, at det til dels giver 

de bedre muligheder.
 MEN

Vi mangler at se konkret resultater (udover borgerblikket)
Bedre integrationer og bedre datadeling er målet, vi er et stykke af vejen men ikke særlig langt 
endnu

 Det er stadig lovgivningen og tvivl om, hvad vi har lov til, der er den største udfordring
 Bemærk: dog er udnyttelsesgraden pt. begrænset set i forhold til delingen "på tværs af kommunale 

grænser".
 vi skal bare nå "fra teori til praksis"!
 Ved de systemer der kan udnytte rammearkitekturen / Serviceplatformen er der meget at hent. De 

er dog for få.
 Der er ingen tvivl om, at rammearkitekturen er en genistreg af Kommunerne. Den skal bare 

implementeres 100% hos os. Jeg tror vi kommer til at se en bredere ledelsesmæssig opbakning / 
forståelse, når vi får flere systemer på SAPA og Borgerblikket bliver udbredt. Det åbner op for så 
mange gode snakke om netop rammearkitekturen og hvorfor den skal prioriteres.

 Jeg er helt enig i udsagnet - Arkitektur har stor værdi - det er et videndelingsværktøj, man får 
overblik både på IT og forretningsarkitektur. det er nemt at udarbejde konsekvensanalyser, 
risikoanalyser, as is og to bee m.m.

Hvad har I udstillet til fælles genbrug?
 VI arbejder med en række løsninger i SBSYS og OS2 sammenhæng og deler gerne disse med andre 

kommuner. Alle projekter vi gennemfører, har fuld fokus på understøttelse til/fra RA og STS
 intet mig bekendt.
 Ikke noget
 Vi har indgået aftaler med en række leverandører om anvendelse af infrastrukturen. Hvorvidt de har 

bidraget til rammearkitekturen ved vi ikke,
Vi arbejder ikke med den dybde ift. rammearkitekturen.

 OS2Sync, CPRBroker, OS2Faktor
 Vi er en del af OS2sync samarbejdet, hvor vi deltager i styregruppe i opgaven med at læse og 

skrive til STS organisation.
 Arkitekturmodellering i Archimate på baggrund af data fra KITOS.
 Løsning til integration mellem ADFS og brugerstyring i støttesystemerne.
 Vi bidrager aktivt til OS2 samarbejdet, herunder eksempelvis OS2Rollekatalog som spiller sammen 

med FK-adgangsstyring. Ligeledes gør vi sammen med øvrige kommuner brug af en open-
sourceperson- og organisations komponent (SOFD) som spiller sammen med FK-Organisation.

 Ikke noget
 Samtykke
 pt. ingenting
 Nej
 OS2OrgSync
 Intet
 Vi har bidraget med egne principper til kvalificering af de fælleskommunale



 Vi har haft et projekt på Arbejdsmarkedsområdet, der blandt andet har omhandlet udvikling af 
byggeblokken 'Tilstand'.

 intet

Hvad har I mulighed for at udstille til fælles brug?
 Ja gennem kommunale samarbejder som OS2
 Muligvis vores version af en lokal rammearkitektur, når den er klar
 Hvis spørgsmålet er "mere" - så nej.
 Ikke pt
 pt. ingenting
 Ved ikke
 Grunddata
 Generelt laver vi ikke løsninger med udgangspunkt i, at de skal kunne genbruges af andre 

myndigheder.
 umiddelbart intet (men ikke helt sikker)
 Grund / metadata via AD attributter.
 Vi har bidraget med "Kolding-modellen" ifm. SAPA-implementering. Modellen er en 

sikkerhedsmodel, som bygger på KL's 16 standardfortegnelser.

Hvorfor har I ikke udstillet fælles produkter, som andre kommuner kan 
benytte?

 Ikke så langt endnu
 manglende viden om muligheden og fordele.
 Vi er ikke modne nok.
 Vi har ikke nogle og er slet ikke der endnu. Vi er i gang med at lære det at kende.
 Vi har ikke udviklet produkter som andre kan bruge
 Har ikke relevante produkter.
 Manglende udvikling
 Vi har ikke udviklet noget pt.
 Ressourcekrævende og komplekst
 Begrænset udviklingsressourcer
 Vi har ikke lavet og udstillet byggeblokke, men f.eks. i OS2MO samarbejder deltager vi aktivt og 

udstiller løsninger.
 Det er dyrt og svært at lave generelle byggeblokke/løsninger.
 vi har ikke egen udvikling
 Vi er ikke langt nok i hverken modningen og kompetenceudviklingen af organisationen - så vi kan 

eksekvere!
 Nok fordi vi ikke har en officiel udviklings afdeling.

Vi er ca. 20 ansatte til GDPR, drift af 180 servere, ca. 3000 PC´er og ca. 500 applikationer samt 
implementeringer af div. systemer.

Yderligere kommentarer?
 I praksis udvikles mange af de produkter/komponenter der er tale om, i regi OS2
 RPA-udvikling i kommunerne antages at kunne bidrage til   værdiskabelse og brug mellem 

kommunerne.



Yderligere kommentarer?
 Genbrug foregår mere som Løsninger/kode vi udvikler/får udviklet i samarbejde med andre 

kommuner/fællesskaber som fx. OS2
Disse løsninger bygger altid på RA i videst muligt omfang

 Svaret ud fra den nuværende modenhed. Der er ingen tvivl om, at jo mere moden vi bliver i 
kommunerne, jo mere vil svaret bevæge sig mod "meget enig"

 Jeg forventer en form for ketchupeffekt, men vi banker fortsat på flasken :-)
 Det er målet MEN vi mangler gode resultater på nogle af de store velfærdsområder
 Vedr. sp1: Det er for tidligt at svare på
 Der er meget værdi i fælles sprog og en fælles måde at gøre de samme ting på.

Jeg har stor tiltro til, at KL vil lykkes med at understøtte kommunerne i deres 
implementering af rammearkitekturen.

Hvad er de største udfordringer ved brug af rammearkitekturen?
 De manglende åbne referenceimplementeringer.

Markedets og aktørernes umodenhed. 
Kommunernes manglende koordinering af hvornår en løsning opfylder alle krav til compliance?

 Leverandører (3.part) er der ikke endnu.
 Den største udfordring er at få leverandørerne med. Vi kommuner har fattet budskabet og købt 

billetten.
 Forståelse for sammenhæng i rammearkitekturen - manglende visualisering. For meget silo 

tænkning, hvor de enkelte elementer beskrives, men ikke sammenhængen. Forståelse for hvordan 
enkelte komponenter tages i brug. Fx er beskedfordeleren og fordelingskomponenten stadig et 
mysterium for mig.

 Abstraktionsniveauet
 At udbrede brugen af rammearkitekturen - høste gevinster ved et - og at bruge ressourcer til det - 

da vi ikke helt har kompetencerne og hænderne.
 At ikke alle leverandører/systemer understøtter den endnu.
 Proces tid og kompleksitet. Det har taget over 10++ år at udvikle rammearkitekturen - til det ikke 

meget avancerede arkitektur niveau der gælder nu. Undervejs er arkitekturen efter min vurdering 



blevet tænkt meget kompleks og generisk, hvilket kan være godt - men som i praksis har gjort det 
vanskeligt og dyrt for alle (leverandører inkl.) at skabe fremdrift.
I dag, efter genstart over flere omgange, har arkitekturen nået (ned på) et fornuftigt 
kvalitetsniveau som gør at den kan bruges fornuftigt.
Det er nu vigtigt ikke at starte forfra men derimod at bygge videre og justere.

 Kendskab og praksiserfaring og kommunikation i organisationen omkring dette.
 Det er uoverskueligt.
 At den primært er et redskab for IT-arkitekter og IT-projektledere i deres dialog med forretningen. 

Forretningen kan god se ideen i f.eks. byggeblokke, men deres fokus er primært inden for deres 
eget fagdomæne/opgaveløsning. Rammearkitekturen er et redskab til at understøtte digitaliseringen 
på tværs inden for og imellem kommunerne.

 Det skal give mening og værdi. Vi nyudvikler selv meget få løsninger, hvorfor det er meget vigtigt 
at leverandørerne lærer at bruge det i deres arbejde. 

Det at være blevet "herre i eget it-hus" kræver en del nye kompetencer hos en It-organisation. Og 
det kan være en udfordring at blive dygtig nok for en mindre it-organisation - f.eks. det at 
rammearkitekturen kræver nye integrationer på nye tekniske platformen - det kan være svært at 
lære og dermed bruge.

 Udfasning af gamle forudsætningssystemer - hastigheden er for lav. 
Det forekommer ikke koordineret.

 leverandørernes parathed og den økonomi som følger
 Modenheden. At få omsat kompleks viden til noget konkret de (især lederne) forstår i forvaltninger. 

Tilsvarende i samarbejdet med leverandørerne, hvor vi også oplever at vi ofte skal oversætte og 
"belære" leverandørerne om rammearkitekturen.

 At det kommunale leverandørmarked på nogle områder fortsat er meget umoden i sin forståelse af 
rammearkitekturen og det som ligger under fx vores FK-infrastruktur.

 At ikke alle kender og prioriterer denne endnu
 Kompleks 

Svært at kommunikere 
Ting tager tid og centrale ressourcer kan forsvinde
De gode ideer

 Udbredelsen til andre systemer end monopolbrudsystemerne.
 Interne forhold og prioritering.
 Ressourcer og kompetencer
 Manglende dokumentation. Manglende forretningsgørelse i infrastruktur og blandt leverandørerne. 

En konkret oversættelse fra teori til praksis. 
Kodeeksempler i rammearkitekturen mangler vi.

 Tid, penge og dermed ressourcer
Manglende fokus fra topledelse = ikke vigtigt at bruge ressourcer på
Utrolig stor konkurrence fra statslige organer om at pålægge kommunerne digitaliseringsinitiativer

 At der er stor forskel på en lille kommune og en stor kommune som selv bygger og har dedikerede 
medarbejdere som ikke arbejder med andet.

 Den udmeldte implementeringstid eller KL's forventninger til den viser sig, at være betydelige 
længere. 
Vi/KL må derfor ikke miste fokus, for der går lang tid, inden vi er i mål - eller også kommer vi aldrig 
i mål, da det er en fortløbende proces.

 Den store portefølje af meget gl. løsninger og komponenter i det kommunale it-landskab.
 Den er for abstrakt og for meget rettet mod KL og KOMBITs anskaffelsesprocesser. 

Desuden skal der gøre meget mere ud af den kommunikative side - det er alt for abstrakt, it-
arkitekturteknisk
Der er mange målgrupper, der skal tilgodeses og det er mest hardcore IT-arkitekter, der forstår det 
her

 At er FKRA ikke er så klar som man tror og at mange leverandører ikke er klar til FKRA
 Suboptimering, det er billigere og hurtigere at gøre som vi plejer

Langt væk fra hverdagen, vi glemmer den

Abstraktionsniveauet, det er ikke noget vi uden videre kan forvente at leverandører og 
forretningsfolk i forvaltningerne forstår

 Formidling og implementering: Mange ved ikke hvad det drejer sig om endnu



 Kræver mange ressourcer både strategisk og operationelt 
for den samlede organisation i kommunen. Er pt forankret på relativt få ressourcer / kompetencer i 
kommunen.

 Ressourcerne til at bruge rammearkitekturen i praksis
 organisationens viden om og lyst til samspil - og ikke mindst opstilling af governance, mål og planer 

til en organisation, der ønsker at prioritere tid og ressourcer til "rejsen" mod langt større gevinster 
for forvaltning, borgere og erhverv!

 At få div. leverandører til at udnytte den. Især SSO med rolle udstilling via Serviceplatformen.
 Udbredelsen -og nødvendigheden for at prioritere dette ressourcemæssigt.
 Få ressource og tid er den væsentligste årsag til, at fremme arkitekturen. Det er også nødvendigt 

med ledelsesopbakning.

Hvad er de største muligheder i brug af rammearkitekturen?
 Tværgående forretningsprocesser i byggeblok/modulært format skabt som agile 

forretninsgudviklende processer i tætte kommunale samarbejder.
 Bedre brug af data, mere simpel arkitektur. På sigt måske billigere systemer
 Større leverandøruafhængighed for kommunerne. Datagenbrug.
 Sammenhængende sagsbehandling på tværs af sagsområder. Fx hvor indsatser også er med i 

indekserne, så EOJ-data kan vises på en værdiskabende måde.
KL/KOMBIT skal måske være mere proaktive i kommunikation ved nye tiltag som fx KUI og HOI-
lovene.

 Abstraktionsniveauet
 At få nogle gode, velfungerende systemer, der taler sammen sømløst. 

Skulle også gerne give os overblik over vores data.
 Effektiv og ensartet brugerstyring ét sted. Altid opdateret organisation i IT-systemerne. Bedre 

mulighed for samarbejde mellem kommuner via delegering af jobfunktionsroller.
 Helt overordnet - hvis der ikke går for store ambitioner i hver bid af den videre udvikling - men 

derimod at der sikres en stabil, skridtvis, agil og pragmatisk videreudvikling, som herunder er 
inddragende/kommunikerende med alle interessenter, så er vejen til betydelige lettelser for 
borgerne i kontakten med kommunerne og sagsbehandlerne ad legio i retning 100% selvbetjening.

 Genbrug af data og færre IT-omkostninger.
 Datadeling, sammenhængende løsninger
 Sammenhængende systemer fra forskellige leverandører.
 Skabe en løst koblet løsningsportefølje.
 bedre løsning af kerneopgaverne, da der skabes mulighed for at flere kan få adgang til data som er 

aktuelle i deres opgaveløsning
 At vi hjemtager ejerskabet til væsentlige dele af vores it-infrastruktur, og derved får mulighed for 

lettere at skifte it-leverandører samt præge markedet i den retning vi ønsker.
 Genbrug af data og løsninger
 De gode historier - bedre til at lære af hinanden

Få forretningen til at forstå arkitekturen
 billigere digitalisering på tværs af myndigheder.
 Tværkommunalt taler vi samme sprog og går i samme retning.

Vi løfter fælles.
 Bedre designede produkter til det kommunale marked samtidige med større konkurrence.
 Visionerne for rammearkitekturen, hvis den realiseres.
 Borgerne oplever bedre indsigt i egne data på tværs af off. myndigheder

Potentielt sikrere og billigere systemer
 Et mere åbent leverandørmarked, hvor komponenter kan integreres på tværs af leverandører.
 Samarbejde på tværs 

Genbrug af komponenter 

Mere gennemskuelig arkitektur
 Fælles begreber og processer



Fælles front overfor leverandørerne. Men det kræver, at ”nogen” har mere fokus på fælleskrav og 
økonomi f.eks. for snitflader

 Ensartethed/standardisering, nemmere at udbyde og nemmere at implementere
 På sigt klart større værdiskabelse ved genbrug og øget brug af komponenter i arkitekturreolen.
 At andre kommuner og leverandører anvender den, og vi så derigennem også får bedre løsninger
 Kan være fundamentet for en ensartet drift af flere systemer, dette kan sparer tid på især GDPR-

området og måske fremadrettet på NSIS. Vi har nemmere via vores AD, at sikre og dokumenterer 
at medarbejdere kan det de skal kunne hverken mere eller mindre. Ved Ø løsninger skal den 
enkelte medarbejder lukkes i den enkelte Ø løsning når de f.eks. stopper. Vi har lønsystem og AD 
kørt sammen så der automatisk lukkes for alle AD baserede løsninger.

 Mulighederne er så mange. Jeg ved snart ikke hvor jeg skal starte. I bund og grund en 
verdensklasse kommunal forvaltning.

Har du en god historie, om hvordan den fælleskommunale rammearkitektur 
skaber værdi for din organisation?

 Vi har bygget en løsning til styring af indsatser og økonomi på Børn og Ungeområdet OS2BOS. Den 
baserer sig på rammearkitekturens organisations- og klassifikationselementer hvor det er muligt.

Tilsvarende er vi ved at bygge en løsning der skal understøtte de tværgående processer i vores 
sammenhængsudvalg. Den skal yderligere integrere til sags- og dokumentindekserne, 
beskedfordeler og fordelingskomponenten

 nej
 Nej
 Data udstilling er en stor gevinst.

Der er store forventninger til Borgerblikket, fælles Chatbot etc..
 I forhold til bruger- og rettighedsstyring har contexthandleren skabt værdi.
 Vi har lykkes med at få leverandører med på ændringer i deres adgangsstyring i deres produkter, 

ved at give os tid til at udforme et detaljeret dokument, som beskriver vores krav og forventninger.
 Det er en helt del nemmere at sikre de rette roller for servicedesk, og efterfølgende dokumenterer 

hvem der kan hvad og hvem der har tildelt de enkelte rettigheder via AD grupper (Rollerne). Der 
gøres jo på samme måde uanset system.


	Hvordan har du fået kendskab til indholdet i den fælleskommunale rammearkitektur?
	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
	Har du forbedringsforslag til? - Rammearkitektur.kl.dk (indtil primo 2020: wiki ’INFO for rammearkitekturen’)
	Har du forbedringsforslag til? - KL.dk
	Har du forbedringsforslag til? - Kombit.dk
	Har du forbedringsforslag til? - KL/KOMBIT Videnscenter
	Har du forbedringsforslag til? - Digitaliseringskataloget
	Har du forbedringsforslag til? - Kontakter i din eller andre kommuner
	Har du forbedringsforslag til? - KL's it-arkitekturnetværk eller andre netværk
	Har du forbedringsforslag til? - Kurser i arkitektursyring eller lignende
	Hvordan vedligeholder du din viden om rammearkitekturen og dets indhold?
	Yderligere kommentarer?
	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?
	Yderligere kommentarer?
	Yderligere kommentarer?
	Hvad mener du er årsagerne til at de kommunale it-marked er blevet åbnet op?
	Hvad mener du er årsagerne til, at de kommunale it-marked ikke er åbnet mere op?
	Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale rammearkitektur? - Fælleskommunale arkitekturmål
	Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale rammearkitektur? - Fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler
	Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale rammearkitektur? - Hovedopgaver
	Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale rammearkitektur? - Forretningsprocesser
	Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale rammearkitektur? - Procesmønstre
	Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale rammearkitektur? - Byggeblokke
	Yderligere kommentarer?
	Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: Vi anvender eller orienterer os om styringselementer - som arkitekturprincipper, -rapporter og tjeklister - fra den fælleskommunale rammearkitektur.
	Hvilke styringselementer anvender du?
	Hvilke styringselementer savner du?
	Yderligere kommentarer?
	Yderligere kommentarer?
	Hvad har I udstillet til fælles genbrug?
	Hvad har I mulighed for at udstille til fælles brug?
	Hvorfor har I ikke udstillet fælles produkter, som andre kommuner kan benytte?
	Yderligere kommentarer?
	Yderligere kommentarer?
	Jeg har stor tiltro til, at KL vil lykkes med at understøtte kommunerne i deres implementering af rammearkitekturen.
	Hvad er de største udfordringer ved brug af rammearkitekturen?
	Hvad er de største muligheder i brug af rammearkitekturen?
	Har du en god historie, om hvordan den fælleskommunale rammearkitektur skaber værdi for din organisation?

