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Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 

Delprogram 6 – Kommunernes digitale fundamenter 

Projektbeskrivelse 

6.1 Arkitekturfagligt beredskab og vedligeholdelse af 
den fælleskommunale rammearkitektur  

 

1. Formål og baggrund 

Som en del af Centeret for Digitalisering og Teknologi er der ansat syv 

it-arkitekter, som varetager en række opgaver i forbindelse med 

digitalisering og it-arkitektur I KL-huset, KOMBIT, 

Digitaliseringsstyrelsen og ift. den fælleskommunale rammearkitektur. 

Opgaverne som varetages af arkitekterne, har meget forskellig karakter, 

men handler grundlæggende om at sikre koordinering, sammenhæng 

og en fælles arkitekturtilgang på tværs af projekter i KL, 

fælleskommunalt samt tvær- og fællesoffentligt og i fht EU’s 

arkitekturarbejde. 

Herudover handler opgaverne om at videreudvikle og vedligeholde den 

fælleskommunale rammearkitektur så den er et effektivt redskab til at 

opnå digitalisering og udvikling af it-løsninger hos kommunerne.  

 

1.1. Projektide 

 

- Udvikling, vedligeholdelse og dokumentation af den 

fælleskommunale rammearkitektur 

Den fælleskommunale rammearkitektur består af en lang række 

produkter, modeller, værktøjer, metoder mfl. som alle kræver 

vedligeholdelse, og regelmæssige opdateringer for at være 

attraktive ift. kommunernes it- og digitaliseringsbehov. En lang 

række af disse produkter, særligt modeller, er dokumenteret i KL’s 

arkitektur-repository, som driftes og vedligeholdes af 

arkitekturstaben.  

Den fælleskommunale rammearkitektur er konstant under udvikling, 

da kommunernes behov til rammearkitekturen ligeledes løbende 

udvikler sig. Derudover spiller læringen og erfaringer fra it- og 

digitaliseringsprojekter i KL, KOMBIT, kommunerne mfl. også ind på 

udviklingen, vedligeholdelsen og udbredelsen af den 

fælleskommunale rammearkitektur. Dette er et pågående arbejde 

som arkitekturstaben kontinuerligt skal bruge tid og ressourcer på.  

 

- Fællesoffentligt arkitektursamarbejde, projektdeltagelse og 

reviewdeltagelse i regi af den Fællesoffentlige Digitale 

Arkitektur (FDA) 

Center for Digitalisering og Teknologi har et tæt samarbejde med 

Digitaliseringsstyrelsen om at sikre alignment og sammenhæng 
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mellem den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur og Den 

Fælleskommunale rammearkitektur. Dette er for at sikre ensartethed 

og fælles tilgang til bl.a. arkitekturmetoder, dokumentation af 

produkter, og fælles brug og tilgang til arkitektur i fællesoffentlige 

projekter og it-løsninger. Arkitekturstaben I KL, deltager derfor ofte i 

workshops, møder og andet i regi af fællesoffentlige projekter og 

initiativer. Arkitekturstaben er ligeledes en fast inviteret part i FDA’s 

reviewproces af fællesoffentlige projekter og løsninger.  

 

- Rådgivning, sparring og koordinering på tværs af KL, KOMBIT 

og Kommunerne om fælleskommunale rammearkitektur og it-

arkitektur 

Arkitekturstaben følger ofte it- og digitaliseringsprojekter i KL, 

KOMBIT og kommunerne tæt, og kommer med ad hoc sparring ift. 

arkitekturaspekter samt koordinering på tværs af projekter og 

løsninger og ift. relationer til den fælleskommunale rammearkitektur, 

den fælleskommunale infrastruktur samt den fællesoffentlige digitale 

arkitektur. Ligeledes tilbyder arkitekturstaben at fælleskommunale 

digitaliseringsprojekter kan sparre og drøfte arkitekturaspekter fra 

deres projekter, både med arkitekturstaben og i kommunernes It-

Arkitekturråd.  
 

- Følge og præge EU-arkitekturarbejdet 

Det er et grundlæggende behov for at arkitekturstaben følger den 

internationale udvikling inden for it-arkitekturstyring, metoder, 

modeller og redskaber, herunder særligt være agtpågivende i 

forhold til it-arkitekturrelaterede initiativer fra EU, for derved at være 

på forkant med de krav og muligheder, der måtte få konsekvens for 

kommunerne. 

  

 

1.2. Gevinster 

- At sikre sammenhæng og koordinering mellem digitaliserings- og it-

projekter og programmer i KL-huset, KOMBIT og kommunerne 

- At sikre sammenhæng og koordinering mellem den 

fælleskommunale og fællesoffentligt Digitale Arkitektur, herunder 

sammenhæng mellem projekter, løsninger, infrastruktur mfl.  

- At være på forkant med udviklingen og arbejdet med It-arkitektur I 

EU, så kommunerne bedst muligt er forberedt på kommende tiltag 

fra EU.   

- At sikre at den fælleskommunal rammearkitektur er et værktøj som 

er vedligeholdt, up to date, samt anvendelig for kommunerne og 

andre målgrupper ifm. digitalisering og it-kravsætning. 

 

1.3. Resultatmål 

At opretholde et arkitekturberedskab som med de bedst mulige 

forudsætninger, hurtigt og effektivt er i stand til at koordinere og rådgive 

projekter mfl. om fælleskommunal og fællesoffentlig it-arkitektur og den 

fælleskommunale rammearkitektur.     
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2. Tidshorisont 

Projektet løber i hele strategiperioden 2021-2025. 

 

3. Organisering 

Projektet bemandes fra arkitekturstaben i Center for Digitalisering og 

Teknologi i KL. Staben omfatter i alt 7 medarbejdere, fordelt på 3 

seniorarkitekter og 4 juniorarkitekter.  

 

 


