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

 Læst på kl.dk
 Igennem KOMBIT og fordi vi har gjort brug af flere dele i rammearkitekturen.
 Via samarbejdet med vores kunder og via samarbejdet med jer i KL - og fordi mine kolleger er 

kloge
 har været med til at lave det
 Har bidraget til arkitekturprincipper og kurser i arkitekturstyring.
 Gennem samarbejdet med kommunerne og leverance af projekter. Og ved at læse KL strategier.
 Arbejder med implementering af rammearkitekturen dagligt
 Jeg var med til at løbe det hele igang bl.a. som formand for Kommunernes Arkitekturråd i 2012-3 

og har fulgt arbejdet siden da.
 Via KLs hjemmesiden og den generelle dialog med kommunerne.
 Gennem informationer formidlet af KL
 KL-leverandør møde og KOMBITs hjemmeside
 Gennem konkrete leverance projekter der skulle benytte rammearkitekturen
 Leverandør af integrationsydelser
 Primært som udvikler som pilot i STS organisation
 Arbejde i en kommune, og nu med udvikling af organisationssystem til kommunerne
 Særligt gennem bistand til KOMBITs projekter, navnlig KDI, og implementeringen af 

støttesystemerne her
 Har arbejdet med Rammearkitekturen - men dokumentationen er ikke vedligeholdt og opdateret og 

desuden er der flere ting der er modsatrettet.
 på OffDig, leverandørdag samarbejde med KOMBIT, og meget læsning på www.KOMBIT
 Samarbejde med KL og KLMBIT

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

 mig og mig
 Mig
 Programchefen
 ?
 Vores lead arkitekter
 Det team, som arbejder på rammearkitekturkomponenten, OS2mo



 Jeg selv. 
Men når vi konkret byder på udbud fra fx. KOMBIT, så sikres overholdelse via de krav der stilles i 
den forbindelse, og det er vi ret opmærksomme på.

 Vores IT-arkitekter har den største indsigt samt vi har tidligere kommunale IT-chefer ansvar I vores 
IT-infrastruktur division.

 Størst indsigt ligger ved arkitekten. 
Overholdelse ligger i prioritering.

 System Integration afdelingen i DXC Scandihealth
 Gruppen af Arkitekter og løsningsansvarlige der arbejder med vores leverancer til KOMBIT og 

Kommunerne
 Formentlig Peter Buus
 Alle.
 CTO suppleret med POér og Lead Architects
 Vibeke Venca Gejsenørn
 Nn

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

 KLIK
 Direkte kontakt til KOMBIT

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

 gør det anvendelsesorienteret. Det er stadig meget svært at finde ud af, hvad man konkret skal 
bruge indholdet til, når man sidder med et projekt eller et indkøb.
Hvordan skal jeg bruge en byggeblok, hvis jeg laver et indkøb på SKI? Hvordan gør en byggeblok, 
at mit projekt kommer hurtigere eller billigere i mål? Hvordan laver jeg bedre og mere konkret 
sammenhængende arkitektur, hvis jeg er arkitekt på en ny anskaffelse? Det er alt for konceptuelt 
og mangler kobling til faktisk implementeret og rigtigt kørende arkitektur. 

Der er mangel på praktiske anvendelseseksempler og kun den samme argumentation, som har 
stået de sidste mange år.

 Ser fint ud nu, men tidligere på året var der en masse broken links m.v.
 Siden er rigtig god med mange relevante informationer.



 Operationalisering til brug i projekter

Har du forbedringsforslag til? - KL.dk
 Vi mangler fokus på konkrete implementeringer af rammearkitekturen. Der er for få cases, og det 

burde KL arbejde på at ændre
 fin information om organisation osv. Men mangler stadig bindeleddet fra den gode ide, som alle kan 

være enige om og til den rent praktiske implementering. Alle kan være enige om, at 
rammearkitekturen som en fælles arkitektur og fundament for den kommunale digitalisering er en 
god ide. Men det er som om, at det er gået i stå der, og at der ingen praktisk udmøntning er. Den 
er i hvert fald ikke rigtigt formidlet.

 Ingen

Har du forbedringsforslag til? - Kombit.dk
 samme som KL-kommentaren
 der ligger nogle fine dokumenter rundt omkring, som henviser til rammearkitekturen. Nogle er af 

ældre dato andre lidt nyere. Det er svært, grænsende til umuligt at se det direkte link fra 
rammearkitekturen på kl.dk/rammearkitektur.kl.dk og til formidling og projekter på Kombit.dk

 Ingen

Har du forbedringsforslag til? - KL/KOMBIT Videnscenter
 der ligger super mange gode og konkrete værktøjer på videnscenteret, og de fortjener ros. 

Desværre er koblingen til rammearkitekturen udpræget fraværende. Hvorfor er eksempelvis 
teknologirader og projekter ikke bundet op på samlet overvejelse om, hvordan det påvirker den 
kommunale it-arkitektur, og hvor der eksempelvis er teknologisk og forretningsmæssig modenhed 
til at tage nye redskaber i brug? 
Det kunne pynte med en mere pragmatisk tilgang til arkitekturarbejdet og at komme lidt ned fra 
det konceptuelle lag.

 Ingen
 Anvendelse af en god publicerings- /vidensplatform som ikke er CMS eller Sharepoint

Har du forbedringsforslag til? - Digitaliseringskataloget
 Det er rodet som ind i h....
 Gør det nemmere for hyppige brugere at finde foretrukne dokumenter/sider. Gør det nemmere at 

finde de forretningsmæssige anvisninger ved fritekstsøgning.

Har du forbedringsforslag til? - Kontakter i din eller andre kommuner
 De kommunale it-arkitekter og -chefer har for få cases at hente inspiration fra. Det hører vi fra 

flere, så vi mangler et sted at kunne pege hen. Vores egne løsninger er blandt de få, der overholder 
rammearkitekturens principper

Har du forbedringsforslag til? - KL's it-arkitekturnetværk eller andre netværk
 har ikke deltaget længe.

Har du forbedringsforslag til? - Kurser i arkitektursyring eller lignende

Hvordan vedligeholder du din viden om rammearkitekturen og dets indhold?
 Læser på relevante sites
 via ovenstående kilder. Synes desværre, at det er ganske svært omsætteligt til praktisk anvendelig 

arkitektur.
 Kurser, konferencer
 Gennem deltagelse i KL's arrangementer
 Via dialog med KOMBIT og via rammearkitektur.dk
 Deltager I netværksmøder og læser materialet på Rammearkitektur.kl.dk
 Primært via nyhedsbreve på mail, samt de konkrete aktiviteter på projekter og tilbud der giver 

anledning til at slå op
 Arrangementer fra bl.a. KOMBIT.
 Bl.a. gennem deltagelse i kommunale og fælleskommunale projekter
 Deler på vores SharePoint
 deltagelse i OffDig, data og infrastrukturdag, KOMBIT
 Løbende søgninger når behov



Yderligere kommentarer?
 Jeg efterlyser et roadmap for udvikling af rammearkitektur vs. NemLog-in3

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?
 Godt nok har jeg sat kryds i enig, men guderne skal vide, at jeg har oplevet at dokumentationen 

ikke har været helt på plads.
 det er som sådan nogenlunde og ok tilgængeligt at finde det indhold, som findes. Men det er bare 

sjældent, at jeg har været ude for, at det har været direkte anvendeligt i de projekter jeg har været 
med i.

 Dokumentationen på KOMBITs hjemmeside er ofte vanskelig at finde.
 Den konkrete, tekniske dokumentation om brug af fx services fra Serviceplatformen kunne klart 

være bedre, med flere eksempler i forskellige sprog. 
Det kan også være svært at finde dokumentation til de aktuelle versioner af services, i KOMBITs 
dokumentbibliotek.



Yderligere kommentarer?



Vurdér hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn.
Min virksomheds anvender og refererer til indholdet i den fælleskommunale 
rammearkitektur i forbindelse med tilbud / svar på udbudsmateriale. 

Yderligere kommentarer?
 det kommer an på, hvad der ligger i det. Snitflader til fælles infrastruktur, støttesystemer osv. er 

praktisk anvendeligt.
Principper og mål kan bruges til at sætte kontekst. Byggeblokkene er svært anvendelige i en 
udbudssituation.

 jeg er leverandør

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

 politisk pres
 - salget af KMD

- et stærkt ønske om at ville noget andet. Her har rammearkitekturen og den fælles sag helt sikkert 
været et stærkt mobiliseringsredskab. 
- arkitekturrådets arbejde på at skabe fokus på sammenhængende kommunale it-løsninger. 
- KOMBIT's vedvarende arbejde for at få flere leverandører ind og byde på deres udbud. 
- at meget kommunalt it trods alt kan anskaffes på SKI eller under udbudsgrænsen

 Veldefinerede snitflader giver muligheder i en API-verden, hvor der er frihedsgrader internt i 
"dimser" , men klarhed på grænsefladerne

 Det er godt for konkurrencen at det åbner op.
 Lettere adgang til offentlige data
 Vi mener ikke det kommunale it-marked er blevet åbnet op, tværtimod.
 Primært monopolbruddet og de store udbud/projekter der har gjort op med og erstattet de gamle 

dyre monolitter.

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

 politisk træghed
 kunderne insisterer ikke på, at løsningerne skal overholde rammearkitekturen, for der er for få 

leverandører, der kan og vil overholde principperne. Det er initielt dyrere, og der er for lidt 
opbakning fra KL og KOMBIT



 - KOMBIT's udbud er meget store, og det indsnævrer kredsen af mulige bydere. I dag løber 
NetCompany jo med det meste, fordi de har været dygtige. 
- en (i hvert fald tidligere) svært sammenhængende kommunal it-arkitektur, hvor det har været 
svært og tidskrævende at komme ud af KMD-afhængigheden.  
- manglende fokus på lavpraktisk, men stadig sammenhængende kommunale it-arkitektur, som kan 
skabe sammenhæng. Rammearkitekturen trænger til at komme ned fra det konceptuelle niveau.

 Kan være en barriere, særligt for små leverandører.
 Måden, som kommunerne og særligt KOMBIT køber ind på, lukker markedet. Arkitekturen er genial, 

men det hjælper ikke, hvis man på andre måder lukker.

Man har på nogle områder skabt nye monopoler, som er blevet endnu sværere at bryde end før. 
Problemet er ikke arkitekturen.

 Ting tager tid, med udbud på de enkelte dele hver 4-6 år, så tager det tid at komme hele vejen 
rundt, også med nye iterationer. Små virksomheder kan have udfordringer med at have kræfter til 
at forstå det samlede billede.

 Kompleksiteten for mindre virksomheder i at overholde rammearkitekturen har en negativ 
konsekvens for antal af reelle valgmuligheder.

 De kommunale systemer har en høj grad af kompleksitet og det kræver en stor investering i 
udvikling at have understøttelse nok til at kunne vinde udbud. Samtidig har enkeltstående 
kommuner typisk ikke økonomi i projekterne til at de kan drive udviklingen. Den kombination 
betyder i praksis er de samme/gamle løsninger og leverandører er eneste mulighed.

Den Fælleskommunale Rammearkitektur er en god ide og har de rigtige tanker og principper. Når 
de støttesystemer der er essentielle for at realisere den har udfordringer både på 
leverancesikkerhed og kvalitet i de enkelte løsninger og services, er det svært og dyrt for 
projekterne hos leverandører og kommuner at etablere og implementere disse.

Endelig mangler der ofte en sammenhæng og overensstemmelse mellem den fælleskommunale 
rammearkitektur og de faglige metoder, arbejdsgange og user stories der typisk danner den 
funktionelle del af en løsning. Dermed bliver designet at løsningerne og deres modeller ofte et 
kompromis mellem de funktionelle behov og krav og modellerne og principperne i 
rammearkitekturen.

 De store leverandører sidder stadig på markedet, og deres webservices er ikke nødvendigvis åbne.
 Der er ikke kommunal / Kunde efterspørgsel efter værdien som Rammearkitekturen giver. En 

arkitektur jeg ser som en kæmpe værdi for kommunerne.
Det kommunale marked er ikke attraktivt pga. de store monolitløsninger samt at kommunerne 
gerne selv vil udvikle og eje som SBSYS og OS2



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

 Anvender dem maksimalt
 At data findes i de enkelte byggeblokke

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

 Anvender dem maksimalt

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

 Anvender dem maksimalt



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

 Anvender dem maksimalt

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

 skab en klokkeklar kobling til praktisk og reelt implementeret arkitektur
 Anvender dem maksimalt

Yderligere kommentarer?
 Arkitekturen er gennemtænkt og helt unik for et land. Imidlertid er det blevet sværere og dyrere at 

byde på opgaver. Og det er virkelig svært at komme ind på markedet. Kundernes krav er store. 
Konkurrencen er stor, kravene er høje, dialogen er svær og følgelig er det svært, at komme ind som 
leverandør.

 Hvad kunne få dig til i højere grad at anvende produkter i den fælleskommunale rammearkitektur? 
Hvis det kobles med indsigt i økonomisystemerne så en ekstern leverandør har indsigt i 
driftsøkonomien for en organisation.

 Ovenstående er lidt svært at svare på, er lidt svært at skulle forholde underelementerne i 
rammearkitekturen til værdiskabelse.

En tættere sammenhæng mellem det faglige og arkitekturen vil klart øge brugen og værdien og 
rammearkitekturen. Hvem der skal flytte sig mest, er svært at sige, men afstanden mellem 
arkitekturen og det funktionelle er oftest blandt de største udfordringer på de konkrete projekter.

 Jeg kan åbenbart ikke undlade at vælge noget på denne side, det virker som en fejl
 Det er et langt sejt træk, og vi er måske ikke der hvor der er fuld værdi endnu. 

Produkterne er gode, men så længe man stadig har data og processer kapslet ind i de gamle 
systemer får man ikke fuld værdi.

 Det er udfordrende at ventetiden på at få leveret de enkelte "byggeblokke" er for høj, og at andre 
leverandører ikke anvender f.eks. fordelingskomponenten, eller beskedfordeleren - og at det er dyrt 
for kommunerne at "få leverandøren" til at efter leve en fælles aftale

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?
 principper ifm. udarbejdelse af referencearkitekturer
 Arkitekturprincipper
 Når vi leverer til kunder, inkluderer vi alle arkitektur principper - dog afventer de bygge blokke vi 

skal anvende. de er således tænkt ind - så vi kan anvende det op imod vores systemer - når de 
kommer.



Hvilke styringselementer savner du?

Yderligere kommentarer?
 Jeg tror ikke jeg forstår hvad i mener med styringselementer?

Yderligere kommentarer?
 De store journal-leverandører er gatekeepers til at rammearkitekturen bliver den motorvej som alle 

uhindret kan anvende.
 Det er en meget klar fordel at man ved at følge arkitekturen kan forvente at løsningerne kan 

anvendes i andre/alle kommuner
 Vi er stadig udfordret på at ikke alle leverandører vil udvikle adgange til data

Hvad har I udstillet til fælles genbrug?
 Vi er i samarbejde med KOMBIT i gang med udviklingen af besked fordeleren - mod et esdh 

systemer, som herefter skal sende filer. Vi er ligeledes i gang med udvikling af forbindelse mellem 
borgerblikket og hentning af dokumenter

Hvad har I mulighed for at udstille til fælles brug?

Hvorfor har I ikke udstillet fælles produkter, som kommunerne kan benytte?
 Konkurrencemæssige hensyn

Yderligere kommentarer?



Yderligere kommentarer?
 jeg har svaret enig. Men der mangler nogle lag i den fortælling. Min fornemmelse er, at der er en 

enorm vilje til at samarbejde og dele it-løsninger kommunerne imellem, og at der er ildsjæle, som 
bærer det igennem. Der er også skabt nogle stærke fællesskaber som fx OS2. Meget af det kunne 
også have levet uden rammearkitektur. Men der er også ting som fx LoRa, hvor der er brugt 
elementer af rammearkitekturen. Så det har helt sikkert en værdi. Men måske burde 
rammearkitektur mere handle om at skabe medvind for den slags samarbejder og rydde sten af 
vejen for dem. Hjælpe dem med de ting, som de mangler og fravige ønsket om at sidde top-down 
og skabe byggeblokke, som de kan implementere.

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?
 for få cases og for lidt pres fra KL's side
 Jeg er rådgiver og dermed ikke ansvarlig for brugen. Men vi vil jo rigtigt gerne bruge alt den 

eksisterende arkitektur, som der er og hjælpe med at skabe værdi. Og vil også rigtigt gerne bruge 



rammearkitekturen. Det er bare tit svært at finde elementer, som man kan tage ned fra hylden og 
bruge.

 At leverandørerne ikke altid forstår det "sprog", som rammearkitekturen er udformet i.
 At komme igang med det.
 Igen, at arkitekturen er "foran" praksis og de konkrete funktionelle arbejdsgange der efterspørges 

fra de faglige områder.
 jeg er leverandør
 At der er mange områder hvo ransøgnings tiden på at få lov til at anvende data er mange måneder.

Hvad er de største muligheder i brug af rammearkitekturen?
 samskabelse og genbrug
 Der ligger nogle fælles standarder, som kan skabe værdi. Den fælles tilgang til brugerstyring har 

også været et stort plus. 
Det kunne være en god ide at fokusere arkitekturarbejdet på, hvad det er for nogle konkrete 
arkitekturprodukter, der mangler for at binde de kommunale it-løsninger sammen. Der er masser af 
praktiske spørgsmål i forhold til brugerstyring, indkøb og anskaffelse, fælles udvikling af løsninger, 
konkrete dataoverførsler og udfordringer ved anvendelse heraf, som man kunne tage fat i at 
besvare.

 Større sammenhæng og datadeling og effektivisering, fordi man ikke bygger samme komponent 
flere gange.

 Tilgang til data
 At få det til at passe ned over specialiserede løsninger
 Fælles og sammenlignelige begreber modeller og data på tværs af kommuner. Giver mulighed for at 

genbruge, integrere og samkøre på tværs af løsninger, fagområder og leverandører.
 Sikker og effektiv deling af data : )

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

 Ja, tag fat i os, hvis I mangler cases
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