Fællesoffentlig Digital Arkitektur
– Næste skridt?
Marts 2021

Strategiprocessen
• I regi af UAS er der forberedt et oplæg til et arkitekturinitiativ,
som kan videreføre og videreudvikle det eksisterende
fællesoffentlige samarbejde om arkitektur og standarder.
• Input om udfordringer og målsætninger fra forskellige aktører
om øvrige initiativer bliver indsamlet og behandlet i den
kommende tid
• Oplægget til arkitekturinitiativ skal tænkes sammen med
øvrige målsætninger.
• En ny strategi FODS skal spille sammen med de udspil som
skal forberedes i regi af det fornyligt lancerede digitale
partnerskab.
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Afsæt i Behov & Vision
Tidsbegrænsede
projekter & indsatser

”Den digitalt
sammenhængende
offentlige sektor”

Drift af
”arkitekturfabrikken”
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Løbende indsamlede
behov som drivkraft

Hvilke opgaver skal løses i fremtiden?
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Sekretariatsbetjening

Drift af hjemmesider,
produkter, mv.

Drift

Konference

Netværksmøder

Formidling

Kommunikationsopgaver

Rådgivning om FDA

Arkitektur- og
modelreviews

Vejledninger og
retningslinjer

Fælles sprog og
standarder

Vedligehold og udvikling Rådgivning
af produkter
og review

Referencearkitekturer

Internationalt
koordinering

Styring af produkter

Underopgaver

Prioritering af behov

Porteføljestyring
og prioritering

Tilpasning af produkter

Opgaver

Vision

Den fælles arkitektur for digitalisering skal på sikker vis understøtte tværgående processer og effektiv deling af data på tværs af
myndigheder samt mellem den offentlige og den private sektor. Målet er, at borgerne og virksomhederne oplever en service, der er
effektiv, sammenhængende, transparent og målrettet den enkeltes behov samt understøtter innovation, vækst og udvikling i samfundet.

Fokusområder i fremtidigt arkitektursamarbejde
Vision

Opgaver

Mission: Fremtidigt samarbejde om arkitektur og standarder
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Referencearkitektur for
samtykke og fuldmagter

Arkitekturretningslinjer for
mobile applikationer

Overblik over digitale
løsninger, arkitektur og
standarder

Regler for begrebs- og
datamodellering og
udvekslingsformater

Retningslinjer for
tværgående integration
og snitflader

Single Digital gateway,
Data Governance act,
mv.

Struktureret arbejde med
teknologier

?

Porteføljestyring og
prioritering

Vedligehold og
udvikling af produkter

Rådgivning og review

Formidling

Drift

Spørgsmål?
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2022
Ny FODS?
Mit Overblik
Sammenhængende
brugerrejser
EU krav (GDPR, SDG
og PSI)

Øget fokus på
sikkerhed
Ny teknologi og data
Implementering af ny
infrastruktur

?

OIO, OCES,
Grønbog for
offentlig IT
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OIO XML,
Infrastrukturbasen,
OIO Hvidbog,
Arkitekturvejledning

Arkitektur-guiden,
Digitaliser.dk, ODIS,
OIO EA, OIO Sag og
Dokument Standarder

Fælles overblik over
arkitektur
(Arkitekturguide 2.0),
Grunddata-model

FDA hvidbog,
Modelregler,
Arkitektur.digst.dk,
Referencearkitektur
Reviews, Retningslinjer
for arkitekturdokumentation, FDA
Standarder

?

Aftaler om kommuner og regioners økonomi 2021
Aftaletekst

”

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at ny teknologi og digitale løsninger
skal bruges aktivt til at afhjælpe udfordringer for velfærd og klima, og at det skal ske
på en måde, hvor der værnes om tilliden til den offentlige sektor, og hvor alle kan være
med uanset digitale kompetencer.

Forståelsespapir
Drøftelserne påbegyndes i efteråret 2020 med afsæt i en række pejlemærker, som
parterne er enige om udstikker retningen for den videre digitalisering af den offentlige
sektor.

”
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FDA produkter i dag
FDA Styring
Introduktion til
rammearkitekturen*
Hvidbog og
principper for
FDA
Kataloger &
Ordbog
Retningslinjer for
arkitekturreviews
1.0

Referencearkitekturer
Referencearkitektur
for brugerstyring 1.1

Referencearkitektur
for selvbetjening 1.0

Referencearkitektur
for deling af data og
dokumenter 1.0

Referencearkitektur
for tværgående
digitalt overblik 1.0

Retningslinjer for
stabile HTTPURI’er*

Regler for begrebsog datamodellering
2.0

DCAT-AP-DK

Fælles sprog for
datakvalitet 1.0

Metoder og vejledninger
Retningslinjer for
formidling og
dokumentation 1.0
Standard for
beskrivelse af itsystemer 1.0

Vejledning til
Arkitekturmetode
1.0
Vejledning til
arkitekturdokumentation med
Archimate 1.0

*Indeholder beskrivelsen af den nuværende governance for FDA
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Anvendelse af FDA i dag
Staten

FODS 2016-2020

•

Indgår i styring af
FODS
digitaliseringsprojekter

•

Projekterne skal
forholde sig aktivt til de
arkitektur- og
løsningsbyggeblokke,
som indgår i FDArammearkitekturen
Digitaliseringspagten

•

Videreudvikle og
styrke det fælles,
digitale fundament ud
fra fælles
arkitekturprincipper
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•

Statslige it-projekter
skal følge den
fællesoffentlige
digitale arkitektur, jf.
strategi for it-styring i
staten

Regionerne
Regionernes Itarkitekturråd, RITA
anbefaler, at

•
•

FDA anvendes i de
fælles digitaliseringsprojekter i regionerne
og på sundhedsområdet, og
Modelreglerne tages i
anvendelse i alle
digitaliseringsprojekter
på sundhedsområdet

Kommunerne

•
•

Kommunerne har meldt
ud, at de vil følge den
fællesoffentlige digitale
arkitektur, jf. KL-indspil til
sammenhængsreform
Vil indarbejde det i
kommunernes eget
arbejde, fx alignment af
principper

