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Gennemførelse af målingen

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

• Lav svarprocent
• Kritik af spørgsmål 
og surveyens 
længde

SlutmålingRevidere
spørgsmålBasismåling Behandling

• Tilretning af 
spørgsmål

• Færre spørgsmål
• Pilottest

Udeladt af undersøgelsen, dvs. ingen spørgsmål vedrørende:
Målepunkt 2: Rammearkitekturens evne til at stimulere innovation og nytænkning
Målepunkt 7: Udvikling og styring (governance) af rammearkitekturens indhold

• Survey til 
kommunale CIO’s 
og leverandører/-
konsulenthuse

• Gennemført 5.8 – 
25.8.20

• Bearbejdning
• Analyse ved Peak 
Consulting Group

• Behandling i 
SAGERA-
styregruppen 
02.10.20

• Behandling i 
Arkitekturrådet 
25.11.20
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Svarprocenter  - meget bedre en basismåling

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Basismåling Slutmåling

Kommuner

Samlet 38% 82%

Gennemført 28% 67%

Delvist gennemført 10% 15%

Leverandører og 
konsulenter

Samlet 6,6% 47%

Gennemført 4,3% 40%

Delvist gennemført 2,3% 7%

25 af de kommunale CIO’s denne gang har videresendt undersøgelsen til en medarbejder for 
besvarelse, typisk til en it-arkitekt.
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Hovedtendenser 1

SLUTMÅLING - RAMMEARKITEKTURPROGRAMMET

Ø Højt kendskab – men mindst ift. de operationelle dele af  rammearkitekturen 
(MP4)

Ø Aktørerne kan finde information, og det er blev bedre (MP5)
Ø Men aktørerne mangler overblik, og
Ø Mangler samtidig bedre indsigt for forskellige målgrupper – fra strategisk 

ledelse til teknisk fagekspert
Ø Savner praksisnære vejledninger

Ø Høj relevans og kvalitet af indhold  - men med forbedringsmuligheder (MP6)
Ø Kommunerne mere positive end leverandørerne
Ø Kombit.dk og Rammearkitetur.dk halter på indhold og kvalitet
Ø Netværk og kontakter i andre kommuner scorer højest

Ø Anskaffelser (MP11)
Ø De fleste kommuner har anskaffelsesstrategier
Ø De fleste nævner, at RA har fremmet kvalitetsforbedringer. Stor 

fremgang siden basismåling
Ø Ikke blevet mere effektivt at anskaffe it
Ø Godt halvdelen nævner, at leverandører anvender og refererer til RA 

Kunder og leverandører er enige
Ø Konkurrence er dalende og kun medium (MP3)
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Hovedtendenser 2

SLUTMÅLING - RAMMEARKITEKTURPROGRAMMET

Ø Integrationer (MP13)
Ø Mange kommuner mener, at der nemmere at integrere, og det er blevet 

bedre siden basismålingen
Ø CIO's oplever, at RA har en meget større effekt for deres arbejde med 

integrationer i dag end ved basismålingen
Ø Leverandørerne er lidt mere skeptiske

Ø Anvendelse – mere på principper end i praksis (MP9)
Ø Jo mere operationelt, desto mindre anvendelse
Ø Virksomhederne ligger kun moderat på anvendelse
Ø Udfordringer: abstraktionsniveau, kompetencer og tid

Ø Datadeling (MP1)
Ø Kommunerne vurderer, at RA understøtter datadeling, virksomhederne i 

mindre grad. En svagt faldende tendens fra basismålingen
Ø Bidrag til rammearkitekturen (MP10)

Ø Flere har bidraget – godt hver femte kommune
Ø Færre oplevelser af, at andre bruger bidragene

Ø Stigende oplevelse af genbrug (MP12)
Ø Flere kommuner oplever genbrug af komponenter og bedre datadeling
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Resultat af måling – set ift. effektkæden

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Andel ”meget enig+enig”

Bevægelse siden basismåling

<33 33-66 >66

Indhold
• Relevans og Kvalitet Kendskab og viden

Anvendelse
• Anskaffelser

Konkurrence

Integrationer

Datadeling

Genbrug

Indhold
• Bidrag fra 
kommuner

MP4+5MP6 MP11+9

MP3

MP13

MP1

MP12

MP10

Delt 
CIO/Lev.

Jo længere mod venstre, desto større indflydelse har rammearkitekturprogrammet på den 
målte effekt.
Desto længere mod højere desto større værdi har det for kommunerne, men her er effekterne 
også påvirket af andre bevægelser og andre aktører
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Slutmåling Rammearkitekturprogrammet
8

Anbefalingerne tager afsæt I evalueringens resultater og kommentarer, uden at danne 
hypoteser om underliggende årsager eller mekanismer.

Anbefalinger – konsulentens (1)

1. Bliv ved og vær tålmodig
• Evalueringen er på mange måder positiv. Kommunerne og leverandørerne oplever, at rammearkitekturen 

har stor betydning for deres arbejde med integrationer og datadeling. 
• Men aktørerne siger også, at det tager tid. Det er en lang rejse for leverandører, konsulenter og kunder – 

også for KL og KOMBIT
• Formulér nye effektmål, som kan opnås i den næste periode, gerne brudt ned, så der ikke nødvendigvis går 5 

år, før der effektmåles igen.

2. Tættere på praksis
• Meget dominerende efterspørger alle parter mere praksisnære vejledninger og eksempler. Det går på tværs 

af mange af målepunkterne
• Der er lang vej fra konceptuelle byggeblokke og arkitekturprincipper, til faktisk softwareudvikling og indkøb
• KOMBIT bør være helt tydelig på, hvordan den fælleskommunale infrastruktur og andre fælles fagsystemer 

realiserer eller ikke realiserer rammearkitekturen. 
• KL bør anvise, hvordan man ifm anskaffelser konkret indtænker rammearkitekturen og får den kravsat
• SKI har medvirket til at fremme den fælleskommunale infrastruktur, flere peger på at rammearkitekturen 

kan være tydeligere



Slutmåling Rammearkitekturprogrammet
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Anbefalingerne tager afsæt I evalueringens resultater og kommentarer, uden at danne 
hypoteser om underliggende årsager eller mekanismer.

Anbefalinger – konsulentens (2)

3. Skab overblik
•  Mange angiver at de kan finde informationer om rammearkitekturen, men at de savner ét sted der giver 
dem overblikket. 
• Et sted, hvor man kan gå ind med forskellige roller, fra leverandør og konsulent der skal udvikle it, til it-
arkitekt, digitaliseringschef eller fx direktør.
• Banale problemer med ikke opdaterede links og dybde på hjemmesiderne bør kunne løses

4. Kompetencer
•  Fortsæt med netværk, og byg kompetencer til anvendelse af rammearkitekturen og den         
fælleskommunale infrastruktur der bygger på rammearkitekturen ifm konkrete indkøb

•  Tilbyd forløb for leverandører og konsulenter. Flere kommentarer peger på, at man henter information 
og rådgivning hos netværk eller hos leverandører/konsulenter. Det kan faktisk være en god måde at sikre, 
at aktørerne får det overblik og den indsigt de efterspørger



97% (77%)
(37+60%)

Sådan læser du procenterne

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Slutmåling
Sum af meget enig og 

enig

Basismåling
Sum af meget enig og enig
Kun for CIO’s. Svar-% var 
for lav for lev./konsulenter

Slutmåling
Meget enig + enig
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KENDSKAB TIL 
RAMMEARKITEKTURENS 
OVERORDNEDE 
INDHOLD

MÅLEPUNKT 4
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Målepunkt 4: Kendskab til RA overordnet indhold

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Jeg kender til…

Visionerne/arkitekturmålene bag den fælleskommunale 
rammearkitektur 

Styringselementerne i den fælleskommunale 
rammearkitektur

De logiske produkter i  den fælleskommunale 
rammearkitektur 

Det fysiske lag i den fælleskommunale rammearkitektur 
til realisering af IT i kommunen

CIO’s Leverandører/
konsulenthuse

97% (77%)
(37+60%)

90% (71%)
(19+71%)

77% (58%)
(13+64%)

68% (58%)
(13+55%)

91%
(39+52%)

88%
(22+56%)

83%
(22+61%)

65%
(26+39%)
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VIDENS- OG 
INFORMATIONSSØGNING 
OM RAMMEARKITEKTUREN

MÅLEPUNKT 5
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Målepunkt 5: Videns- og informationssøgning om RA

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Jeg er i stand til at finde den information, jeg 
eller min organisation har behov for ifm. RA

CIO’s Leverandører/
konsulenthuse

73% (60%)
(13+60%)

66%
(14+52%)

KOMBIT.dk
KL/KOMBIT videnscenter

KLs arkitekturnetværk
Rammearkitektur.dk

KL.dk

76%
65%
64%
61%

76%
33%

57%
57%
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Citater - CIO's

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

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 

vidensøgning.

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.

Der bør på det generelle 
informationsniveau (vidensmæssigt) i 

højere grad indtænkes fælles kurs mellem 
KL, KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen 

således at viden samles "et sted". Er i dag 
for defragmenteret.

15



Gode råd fra CIO's til…

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Rammearkitektur.dk

·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. 
·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.

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

·Vi synes, at de enkelte projekter skal tegne systemlandskaber og offentliggøre dem
·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.
·Siden er god til at forklare de enkelte løsninger (systemer), men jeg ville foretrække, 
hvis man også kunne se mere om sammenhængen på tværs
·Der er mange døde links der skal ryddes op i.
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Gode råd fra leverandører og konsulenter

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Rammearkitektur.dk
· 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. 

KOMBIT.dk
· 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

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? 
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Citater fra CIO's – jeg kan finde den viden jeg har brug for…?

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

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

Når det bliver meget 
teknisk, er jeg nødt til 

at få hjælp fra 
eksempelvis 

leverandører.

Vi er ofte nødt til at 
anvende eksterne 

leverandører for at 
forstår den konkrete 

anvendelse af snitflader 
til støttesystemerne/-

indekserne.

Vi savner 
systemlandskaber

Og hvilken 
gyldighed/aktualitet 
et dokument måtte 
have, er heller ikke 

altid helt klar.

Enormt svært at 
finde viden om den 
praktiske brug af 

produkterne i
Nogle tekniske 

informationer ifm.. om 
projekters status kan 
være svære at finde. 

..meget relevant 
information om 

rammearkitekturen. 
Dog findes ikke særligt 

meget informationer ift.. 
de tekniske 

implementeringer.

Der er ikke tænkt 
tilstrækkeligt i 

kommunikation og 
forskellige målgruppers 

behov

Det ville være rart 
med et samlet 

sted
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INDHOLD I 
RAMMEARKITEKTUREN

MÅLEPUNKT 6
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MÅLEPUNKT 6: INDHOLD I RAMMEARKITEKTUREN 

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

 

CIO

 
Det rigtige indhold Rigtige kvalitet

Kilder Meget enig + 
enig

Sum Meget enig + 
enig

Sum

Kontakter i din eller andre kommuner 18+43 61 9+53 6262

Rammearkitektur.dk 3+58 61 1+46 4747

Digitaliseringskataloget 12+46 58 7+44 5151

KLs arkitekturnetværk 13+44 57 9+49 5858

KL/KOMBIT Videnscenter 7+50 57 6+44 5050

KOMBIT.dk 6+51 57 1+43 4444

Kurser i arkitekturstyring 9+41 50 1+43 4444

KL.DK 3+29 32 1+32 33

Væsentlige andre 
kilder i 
spørgsmålene i 
2017 – derfor 
ingen basismåling
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MÅLEPUNKT 6: INDHOLD I RAMMEARKITEKTUREN 

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

 

Leverandører og konsulenter

 
Det rigtige indhold Rigtige kvalitet

Kilder Meget enig + 
enig

Sum Meget enig + 
enig

Sum

KL.DK 5+42 47 5+37 42

Digitaliseringskataloget 0+47 47 5+37 42

Rammearkitektur.dk 5+42 47 11+21 32

KOMBIT.dk 11+26 37 5+26 31

21



ANSKAFFELSER I DET 
KOMMUNALE MILJØ

MÅLEPUNKT 11
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Målepunkt 11: Anskaffelse af it løsninger i det kommunale 
miljø

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Når vi selv i kommunen skal anskaffe nye IT-løsninger, er processen 
mindre ressourcekrævende som resultat af RA32% (29%)

4+28%

Kvaliteten af de anskaffede IT-løsninger er højere som resultat af 
anvendelse af RA

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

Min kommunes  væsentligste IT-leverandører anvender og refererer til 
indholdet i RA ifm. tilbud/svar på  udbud  

59% (30%)
4+55%

88% (60%)
30+58%

55% (47%)
4+51% Min virksomhed anvender og refererer til indholdet i den 

fælleskommunale rammearkitektur i forbindelse med tilbud / svar på 
udbudsmateriale.

58%
26+32%

CIO’s Leverandører/
konsulenthuse
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Kommentarer fra CIO’s

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Der er udfordringer med 
leverandørerne, selv systemer 

købt på ski overholder ikke 
rammearkitekturen. 

Leverandørerne tilbyder kun at anvende rammearkitekturen hvis vi kræver det. 
... 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. Det er vejen frem der 

gør det let for os i kommunerne.

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.

Konkret er det den 
fælleskommunale 

infrastruktur som vi 
efterspørger ved 
leverandørerne. 

Det er sjældent at vi er i 
dialog med vores 

leverandører omkring 
rammearkitektur. Vi har 

dialog om fælleskommunal 
infrastruktur.

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

Modenheden hos Leverandører 
er ikke altid 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 fortsat mange gl. 
systemer… der ikke efterlever 
rammearkitekturens krav. Nye 

systemer som … efterlever 
heller ikke rammearkitekturens 

krav. 
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ÅBNET KONKURRENCE PÅ 
DET KOMMUNALE IT 
MARKED

MÅLEPUNKT 3
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Målepunkt 3: Åbnet konkurrence på det kommunale it-
marked

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

…øger konkurrencen/åbnet markedet på det 
kommunale IT-marked 

…gør det lettere for leverandører at komme ind 
på det kommunale IT-marked

58% (75%)
16+42%

44% (64%)
7+37%

48%
11+37%

37%
0+37%

CIO’s Leverandører og
konsulenter
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Åbning af markedet – CIO bemærkninger

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

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

· Monopolbruddet (med Rammearkitektur 
under)

· Fælles infrastruktur, herunder 
Støttesystemerne og Serviceplatformen

· KOMBIT-SKI samarbejde
· Tilslutningsforløbet
· Standarder og genbrug gør udviklingen lettere 

og mere konkret.

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

§ Lav modenhed, høj kompleksitet og manglende operationalisering 
rammer især mindre leverandører og kommunerne. 
”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…Vi oplever KUN stigende priser over hele 
paletten!”
”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”

§ Udvikling og omstilling dyr og langvarig. Såvel for nye leverandører, 
som gamle der skal omkode eksisterende fagsystemer

§ …’s dominans – på markedet og i kommunernes vaner
§ Fælles infrastruktur og fagsystemer som store komponenter
§ Manglende anvendelse af Open source
§ SKI

”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.”
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Åbning af markedet – leverandører og konsulenter 
bemærkninger

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

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

• Politisk pres og monopolbruddet , herunder salget af KMD
• 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. 
• SKI
• Veldefinerede snitflader giver muligheder i en API-verden, 

hvor der er frihedsgrader internt i "dimser" , men klarhed på 
grænsefladerne

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

• Omkostningerne
Kunderne insisterer ikke på RA, fordi det initialt er dyrere
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. 

• Store udbud
Måden, som kommunerne og særligt KOMBIT køber ind på, lukker markedet. … 
Man har på nogle områder skabt nye monopoler… Problemet er ikke arkitekturen.

• Historik
De store leverandører sidder stadig på markedet, og deres webservices er ikke 
nødvendigvis åbne

• Manglende modenhed, høj kompleksitet, for lidt praktisk
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. 
Kompleksiteten for mindre virksomheder i at overholde rammearkitekturen har 
en negativ konsekvens for antal af reelle valgmuligheder.
manglende fokus på lavpraktisk, men stadig sammenhængende kommunale it-
arkitektur, som kan skabe sammenhæng. .

• Funktionelle krav er ude af sync med rammearkitekturen
Der mangler ofte en sammenhæng … mellem den fælleskommunale 
rammearkitektur og de faglige metoder, arbejdsgange og user stories der typisk 
danner den funktionelle del af en løsning. 
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Målepunkt 3a: Nemmere at udvikle løsninger?

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

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

31%
5+26%

Leverandører og
konsulenter

Den fælleskommunale rammearkitektur skaber et grundlag for 
samarbejde leverandører imellem.

47%
5+42%
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RAMMEARKITEKTURENS 
EFFEKT PÅ 
INTEGRATIONER

MÅLEPUNKT 13
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Målepunkt 13: Rammearkitekturens effekt på integrationer

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

RA gør det nemmere at integrere nye løsninger med 
eksisterende internt i kommunen

RA skaber bedre integration på tværs af kommuner og andre 
myndigheder, f.eks. understøttelse af tværkommunale 

samarbejder

78% (63%)
15+63%

47%
5+42%

CIO’s Leverandører og
konsulenter

82% (60%)
21+61%

68%
21+47%
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ANVENDELSE AF 
ELEMENTER FRA 
RAMMEARKITEKTUREN TIL 
ARKITEKTURSTYRING

MÅLEPUNKT 9
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Målepunkt 9: Anvendelse af elementer til arkitekturstyring 
fra RA – leverandør + konsulenter

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Vi anvender eller orienterer os om styringselementer – som 
principper, rapporter og tjeklister fra RA

59% (41%)
10+49%

Vi har udstillet /bidraget med egne løsninger/byggeblokke til at 
indgå i den fælleskommunale rammearkitektur.

22% (13%)
4+18%

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

10% (13%)
11+9%

48%
16+32%

37%
16+21%

27%
11+16%

CIO’s Leverandører og
konsulenter

33



CIO's kommentarer – udvalgte ift. anvendelse

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Efterspørger konkrete og praktiske anvendelser
· Vedr. byggeblokke, er det måske nødvendigt med eksempler på anvendelse.
· Mere kendskab, både i det abstrakte, og i konkrete projekter i andre kommuner.
· Generelt kender jeg til alle produkterne, men jeg har svært ved at omsætte det til noget der giver mig værdi i projekterne. Det skal gøres 

mere konkret
· Generelt: Konkrete krav og eksempler på anvendelse ift.. at anvende produkterne.
Umodent marked – tilslutningsforløbet er vejen frem
· Den største hæmmer for yderligere anvendelse er markedets umodenhed pga. de manglende referenceimplementeringer. 
· lige nu er udfordringen at få leverandørerne med på at bruge rammearkitekturen. … KOMBIT tilslutningsforløb er vejen frem.
Kompetenceudfordringer
· 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.
· Den fulde anvendelse af rammearkitekturen fordrer væsentlige flere ressourcer i forhold til implementering og udbredelse i 

organisationen.
· Der mangler kompetencer til at drive rammearkitekturen lokalt og med respekt til de nationale og kommunens egen LoRa. 
· Strømline anskaffelsesprocessen, som så tager udgangspunkt i rammearkitekturen
Mindset, forretningens forståelse
· Dette relaterer mere til den interne implementering af rammearkitekturen, altså mindset i forretningen.
· 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.
· 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.
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CIO's Hvad er de største udfordringer ved brug 
af rammearkitekturen?

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

· Mange nævner: Abstraktionsniveauet, fx:
De manglende åbne referenceimplementeringer; Forståelse for hvordan enkelte komponenter tages i brug. Fx er beskedfordeleren og 
fordelingskomponenten stadig et mysterium for mig; 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; Den er for abstrakt og for 
meget rettet mod KL og KOMBITs anskaffelsesprocesser

· Mange nævner: Markedets og aktørernes umodenhed og at ting tager tid, fx:
Udfasning af gamle forudsætningssystemer - hastigheden er for lav. 
Det har taget over 10++ år at udvikle rammearkitekturen - til det ikke meget avancerede arkitektur niveau der gælder nu. Det er nu vigtigt ikke at 
starte forfra; Den store portefølje af meget gl. løsninger og komponenter i det kommunale it-landskab.

· Mange nævner Kompetencerne, fx:
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; Manglende fokus fra topledelse = ikke vigtigt at bruge ressourcer på
Utrolig stor konkurrence fra statslige organer om at pålægge kommunerne digitaliseringsinitiativer

· Forståelse for sammenhæng i rammearkitekturen - manglende visualisering. For meget silo tænkning, hvor de enkelte elementer beskrives, men 
ikke sammenhængen; 

35



CIO’s  - Hvad er de største muligheder i brug af 
rammearkitekturen?

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

• Bedre sammenhænge i tværgående processer, fx:
Sammenhængende sagsbehandling på tværs af sagsområder. Fx hvor indsatser også er med i indekserne, så EOJ-data kan vises på en 
værdiskabende måde

• Datadeling og bedre adgang til data, fx:
bedre løsning af kerneopgaverne, da der skabes mulighed for at flere kan få adgang til data som er aktuelle i deres opgaveløsning’

• Billigere løsninger, fx:
Bedre brug af data, mere simpel arkitektur. På sigt måske billigere systemer;

• Genbrug af komponenter, fx:
På sigt klart større værdiskabelse ved genbrug og øget brug af komponenter i arkitekturreolen.

• Bedre brugerstyring, fx:
Effektiv og ensartet brugerstyring ét sted. Altid opdateret organisation i IT-systemerne. Bedre mulighed for samarbejde mellem 
kommuner via delegering af jobfunktionsroller.

• Leverandøruafhængighed, fx:
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.
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BEDRE BETINGELSER FOR 
DATADELING
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Målepunkt 1: Bedre betingelser for datadeling

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

… skaber bedre muligheder for sammenhæng i 
sagsbehandlingen på tværs af fagområder i kommunen*

…gør det enklere at dele sager, dokumenter og data på 
tværs af kommunale grænser

86% (87%)
19+67%

CIO’s Leverandører og
konsulenter

67% (75%)
12+55%

Den fælleskommunale rammearkitektur… 

42%
16+26%

46%
11+37%
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BIDRAG TIL INDHOLD  I 
RAMMEARKITEKTUREN

MÅLEPUNKT 10
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Målepunkt 10: bidrag til indhold i rammearkitektur

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Vi har udstillet /bidraget med egne løsninger/byggeblokke til at indgå i den 
fælleskommunale rammearkitektur.

22% (15%)
4+18%

Vi oplever at andre bruger vores løsninger/byggeblokke med succes.
10% (13%)

1+9%

CIO’s
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GENBRUG AF ELEMENTER I 
RAMMEARKITEKTUREN

MÅLEPUNKT 12

S
l
u
t
m
å
l
i
n
g
 
-
 
R
a
m
m
e
a
r
k
i
t
e
k
t
u
r
p
r
o
g
r
a
m
m
e
t

41



Målepunkt 12: Genbrug af elementer i rammearkitekturen

Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Den fælleskommunale rammearkitektur har skabt større 
genbrug af løsninger og komponenter på tværs af 
kommuner

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

CIO’s
Leverandører og
Konsulenter

64% (43%)
12+52%

79% (64%)
16+63%

47%
5+42%

52%
5+47%
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AFSLUTTENDE 
SPØRGSMÅL
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Slutmåling - Rammearkitekturprogrammet

Afsluttende spørgsmål

CIO’s Leverandører/
konsulenthuse

68% (47%)
(10+58%)

Jeg eller min organisation ved…
hvordan man succesfuldt anvender 
rammearkitekturen til at opnå sammenhænge og 
genbrug i it-løsninger.

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

81% (78%)
(15+66%)

79%
(21+58%)

84%
(21+63%)

67% (37%)
24+43%

83% (71%)
40+43%

Hvilken betydning har rammearkitekturen for mig som 
ansvarlig for it-arkitektur i din kommune i dag

Hvilken betydning har rammearkitekturen for mig som 
ansvarlig for it-arkitektur i din kommune om 3 år
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