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DEN 
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V. PIA HANSEN, KONSULENT, KL





Udgangspunktet
• Kommunernes salg af KMD

• Digitalisering er en stadig større
del af den kommunale
opgavevaretagelse

• Monopolbrud

• Etablering af KOMBIT

• Den fælleskommunale
digitaliseringsstrategi 2011-15



Tværgående it-arkitekturstyring

“KL vil […] etablere et it-arkitekturråd
med kommunale repræsentanter, der 
skal fastlægge fælles anbefalinger til 
arkitekturkrav mv”.

“Arkitekturrådet skal lægge de 
langsigtede linjer samtidig med, at 
det skal yde konkret bistand til 
konkrete projekter på den korte bane” 
– med fokus på de strategiske
dimensioner

“Rammearkitekturen er den fælles 
”spilleplade”, som alle leverandører på 
markedet er underlagt, når der 
udvikles komponenter, snitflader og 
løsninger”



Sammenhæng og genbrug af data 
– også på tværs af leverandører

En almindelige 
forretningsmodel for store 
leverandører er store 
samlede suiter af systemer

Systemer leveret af flere 
leverandører – uden 
sammenhæng – giver kaos 
og silo-systemer

Rammearkitekturen er 
fundamentet for 
sammenhæng på tværs 
af leverandører



Rammearkitekturen

• Kommunernes fælles spilleregler for,
hvordan vi stiller krav til og bygger it-
løsninger

• Fælles principper, byggeblokke og
standarder

• Fælles infrastruktur – som kan anvendes af
alle kommunernes leverandører

• Indebærer at it-systemer bygges modulært
efter åbne standarder. Indebærer også, at
kommunerne forpligter sig til nogle fælles
rammer.

Rammearkitekturen udvikles i de konkrete 
projekter – med udgangspunkt i de 
forretningsmæssige mål og udfordringer:

• Konkurrenceudsættelse af
ydelsessystemer

• Resultatorienteret
beskæftigelsesindsats

• Effektiv Digital Selvbetjening
• Brugerportalsinitiativet: Skole og

dagtilbud
• Deling af data på socialområdet
• Sundhedssektoren: Tværgående

komplekse forløb
• Affaldsdata er på vej….

MOX-agenter: automatisering af processer 
på tværs af kommunens eksisterende it-
systemer
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Byggeblokke

Se også beta.rammearkitektur.dk.

Der kommer
flere til…



Lokal og digital – et sammenhængende Danmark
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

Vision:
En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang 
yder og faciliterer nær og tilgængelig, 
sammenhængende og effektiv service for og med 
borgerne og virksomhederne

 Digitalisering vil styrke oplevelsen af nærhed og
indflydelse på egen livssituation

 Borgerne skal møde en sammenhængende
offentlig sektor, der er i stand til at koordinere,
udveksle og genbruge data til gavn for borgerne

 Borgerne møder en effektiv kommunal sektor



Visionen omsættes i en række 
temaer og indsatser, bl.a.:

• Borgerens møde med kommunen er
sammenhængende, nært og
personligt – uanset om mødet er
digitalt eller fysisk

• Borgeren kan videst muligt mestre
eget liv – borgeren som aktiv i samspil
med kommunen

• Fokuseret fællesoffentligt samarbejde
• Tryghed gennem transparens
• Værdi med data – data er

digitaliseringens råstof
• Kommunernes rammearkitektur –

fælles strategiske spilleregler



Det betyder noget, hvordan vi 
digitaliserer

Og kommunerne står på et 
godt fundament:

• Data skal kunne udstilles,
udveksles og genbruges

• Sammenhæng mellem de
digitale løsninger

• Kommunalt samarbejde



Derfor står rammearkitektur også 
centralt i den nye strategi
• Arkitektur er et fælles anliggende, som har 

betydning for sammenhængskraften i hele den 
kommunale (og offentlige) opgavevaretagelse

• Rammearkitekturen skal udbredes på de øvrige 
kommunale fagområder – med fokus på 
sammenhæng, også på tværs af fagområder og 
myndigheder m.v.

• Rammearkitekturen er et fælles projekt – vi 
udvikler og bruger rammearkitekturen i fællesskab

• Større råderet stiller større krav – fokus på den 
lokale it-arkitekturstyring

• Fortsat fokus på at sikre et åbent marked



Fælles indgang



Fælles styring – i åbenhed

Den fælles styring er forankret i 
Kommunernes It-Arkitekturråd.
www.kl.dk/raadet

Åbenhed og transparens i rådets 
arbejde.

Dagsordener og referater m.v. 
offentliggøres på rådets hjemmeside.

http://www.kl.dk/raadet


Arkitekturrapporten
Redegør for et projekts væsentlige 
arkitekturbeslutninger, herunder valg og 
fravalg i forhold til rammearkitekturen.

Tilbagemelding på rammearkitekturens 
anvendelighed, evt. behov for 
videreudvikling.

Alle rapporter sendes i høring i 
netværket af kommunale forretnings- og 
it-arkitekter – og behandles 
efterfølgende af Kommunernes It-
Arkitekturråd.

Brug Arkitekturrapporten!

www.kl.dk/arkitekturrapporter

http://www.kl.dk/arkitekturrapporter


Wiki for brugere af 
rammearkitekturen



KL’s strategiske dialogforum
• Åbent for alle interesserede leverandører af it-løsninger til

kommunerne, it-brancheforeninger og konsulenthuse

• Dialog mellem KL og leverandører / konsulenter om den igangværende
og kommende udvikling på det kommunale it-område

• To årlige temamøder (halvdags) med oplæg og plenum-debatter

• 60-70 har deltaget pr. møde, 40+ leverandører og konsulenthuse

• Næste møde er 21. oktober 2015.

• Læs mere og se præsentationer fra de første temamøder på
www.kl.dk/dialogforum

http://www.kl.dk/dialogforum


Kontakt 

Pia Hansen, KL
phn@kl.dk

mailto:phn@kl.dk


GEVINSTER VED BRUG 
AF 

SERVICEPLATFORMEN
V. METTE HOLM SIMONSEN, PROJEKTLEDER, KOMBIT



Serviceplatformen – en integreret del af den 
offentlige infrastruktur



GIK I LUFTEN 
JANUAR 2014



Hvad er Serviceplatformen?

Serviceplatformen består overordnet set af to dele:

1. En integrationsplatform, hvor kommunale it-systemer på en
ensartet måde kan koble sig til Serviceplatformen og anvende de
tilgængelige services

2. En selvbetjeningsdel, hvor man som kommune eller it-leverandør
kan administrere aftaler om adgang til data, få overblik over
forbrug, tilgængelige data mm.



• På vegne af kommunerne indkøber KOMBIT data og
funktionalitet fra kildesystemer fx CVR, CPR, SKAT m.v.

• Data og funktionalitet udstilles som ”services” på
Serviceplatformen

• Fagsystemer og andre kommunale it-systemer får via
Serviceplatformen adgang til data, uden at der er behov
for en lang række bilaterale aftaler med kildesystemerne
pr. kommunalt it-system

Fælles indkøb af data og funktionalitet



Services til kommunale it-systemer



SERVICEPLATFORMEN 
I TAL



Albertslund
Allerød
Assens
Bornholm
Esbjerg
Favrskov
Fredensborg
Fredericia
Frederikshavn
Frederikssund
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Greve
Haderslev
Halsnæs
Hedensted
Helsingør
Herlev
Herning
Hillerød
Hjørring
Holbæk
Horsens
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm

Kalundborg
Kolding
København
Køge
Lyngby-Taarbæk
Norddjurs
Odder
Odense
Randers
Ringsted
Rudersdal
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Slagelse
Sorø
Syddjurs
Varde
Vejen
Vejle
Vesthimmerland
Viborg
Vordingborg
Aabenraa
Aalborg
Aarhus

Ialt: 53 kommuner

Aktive kommuner på Serviceplatformen
Pr. 14. august 2015

Følg status på kombit.dk

http://www.kombit.dk/kommunerpaasp


Udvikling i kommuner med serviceaftaler



Leverandører/systemer, der anvender Serviceplatformen 
Pr. 14.august 2015

Gentofte Kommune - Nemsend og CPRSøg

Horsens Kommune - SBSYS

Infrasoft ApS - UMRA

KMD A/S - NemRefusion

Kube Data ApS - Kube Case

LIFA landinspektøre A/S - LIFA LOIS COR System

Netcompany - Gentofte Platformen og
Frederikhavns samarbejdsspor

Odense Kommune - Begravelsesberegninger,
adhoc forsendelse

Omada A/S - OIS-X

Schultz Information - Byg og Miljø

SKS Application Service ApS - SKS

Strålfors A/S - Strålfors valg

Team Data Solutions A/S - Dynamic Template,
NemOmsorg

Aalborg Kommune - Proof of Concept

Assemble - Nembørn og Nemomsorg

Appinux - AppinuxCare

BellCom Udvikling ApS - Valghalla

CIM Mobility - DayCare

Compass Datawarehouse A/S - CompassDwhSystem

Dafolo A/S - Diaform+

Dania Software A/S - Dynamictemplate

Dialog Consult - ASK

Døgndata ApS - Administrations-
programmet familieplejen

Edora A/S - Workforce Planner

EG Team Online A/S - inCorp DHVU

Formpipe - Acadre

Fredensborg Kommune - FKServiceBroker

Fujitsu A/S - Prisme2009

Apricore

Biometric solution

CSC Scandihealth A/S

Deltavision

Ditmer A/S

EG Kommuneinformation

LIFA A/S

Magenta ApS

NNIT A/S

Norddjurs Kommune

Orbicon Informatik A/S

Phoniro ApS

Haderslev Kommune

Ishøj Kommune

IST Danmark

Innofactor A/S

Kidslink A/S

Københavns Kommune

Sekoia

SureSMS ApS

Systematic

Team Online A/S

Vejle Kommune

Aarhus Kommune

D
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28 leverandører

24 leverandører



GEVINSTER



”Næsten 2/3 af kommunerne har angivet det som meget 
eller noget problematisk at få adgang til egne data, og 41 
pct. svarer også bekræftende på, at manglende adgang til 
data har bremset eller umuliggjort projekter eller indkøb 
m.v.”
KOMBIT 2010

”Der er behov for bedre selvbetjeningsløsninger, 
integration mellem løsninger og teknologisk understøttelse 
af velfærdsområderne”  
Devoteam 2012

Kommunernes behov



• Giver ensartet og enkel adgang til snitflader, data og
funktionalitet

• Medvirker til at kommunerne kun betaler én gang for
samme data

• Giver mulighed for ny funktionalitet i nuværende/nye
systemer via tilgængelig data eller funktionalitet

• Samler overblik over aftaler og forbrug
• Serviceaftaler sikrer gennemsigtige og ensartede

aftalerelationer
• Understøtter det samlede monopolbrud

Gevinster for kommunerne 



Gevinster for kommunerne

Afregning via ”buffetmodel”: 
En fast pris pr. indbygger uanset 
antal services/it-systemer

For 2015 og 2016: 0,50 kr. pr. 
indbygger pr. år – undtaget herfra 
er CPR Service (online opslag), 
der afregnes med 0,114 kr. pr. 
transaktion

Dvs. det er gratis for kommuner 
med én serviceaftale at få 
relevante, tilgængelige data via 
jeres systemer, når I benytter 
Serviceplatformen!



• Gør jer attraktive på det kommunale it-marked
• Gør jer compliant med SKI 02.19, delaftale 2, samt stadig

flere udbud
• Åbner markedet for nye leverandører og løsninger, da det

er nemt:
• At skifte leverandør på infrastrukturen for kommunerne

• At benytte infrastrukturen for nye leverandører/løsninger

• At anvende standardsystemer til fagsystemer

Gevinster for jer



• Giver enkel og ensartet adgang til data og funktionalitet
• Giver ensartede, gennemsigtige aftalerelationer og

overblik over aftaler

• Giver enkel testadgang

• Tilbyder en enkel standardproces fra anmodning til
adgang til services

• Tilbyder standardiserede kodeeksempler, stubbe og
integrationslogik samlet ét sted

• Frigør tid til at arbejde med funktionalitet vs data

Gevinster for jer



SERVICEPLATFORMEN 
SPARER TID OG GØR JER 

ATTRAKTIVE PÅ DET 
KOMMUNALE MARKED



?
SPØRGSMÅL



• Selvbetjening, information, beskrivelse af services, vejledninger og
video: www.serviceplatformen.dk

• Indberetning af fejl, generelle spørgsmål, spørgsmål til praktisk
anvendelse samt teknisk hjælp:
Helpdesk tlf. 7011 1539/ helpdesk@serviceplatformen.dk

• Andre spørgsmål: serviceplatformen@kombit.dk

• Abonner på driftsmeddelelser:
https://www.serviceplatformen.dk/administration/operationInformation
/list

• Fremtidige services (pt. primært monopolbrudssystemer):
www.kombit.dk/kdf

• Generel information om Serviceplatformen og abonnement på nyheder
om Serviceplatformen: www.kombit.dk/serviceplatform

Kontakt

http://www.serviceplatformen.dk/
mailto:helpdesk@serviceplatformen.dk
mailto:serviceplatformen@kombit.dk
https://www.serviceplatformen.dk/administration/operationInformation/list
http://www.kombit.dk/kdf
http://www.kombit.dk/serviceplatform


Invitation til KOMBITs referencegrupper

Rammen er Integrationsvilkår for Serviceplatformen

2 spor:
 Forretning
 Teknik

Spørgsmål og tilmelding til referencegrupper:

Leverandørchef Jesper Bo Seidler
Mail: jsi@kombit.dk
Tlf.: 21 27 85 93

Invitation og tilmelding

mailto:jsi@kombit.dk
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