
FEM MÅL DER SÆTTER  
RETNING FOR KOMMUNERNES  
FÆLLES DIGITALISERINGS- OG  
ARKITEKTURARBEJDE

SAMMENHÆNGENDE IT
• Kommunens borgere og medarbejdere mødes af et sammenhængende 

it-landskab på tværs af den offentlige sektor og behøver derfor ikke gen-
indtaste informationer, som allerede er kendte af andre it-løsninger. 

• Kommunale it-løsninger indgår i en sammenhængende infrastruktur på 
tværs af leverandører og sektorer. 

• Opgaveoverdragelsen fra løsning til løsning sker umiddelbart og pr. auto- 
matik.

BYG TIL GENBRUG OG FORANDRING
• En kommune betaler ikke for den samme funktionalitet flere gange,  

da it-løsninger benytter og genbruger funktioner og/eller data. 
• Kommunale it-løsninger er så vidt muligt modulopbygget af fælleskom-

ponenter eller standardkomponenter som er kompatible. 
• It-løsninger er lette at tilpasse i forbindelse med lovændringer eller for- 

andringer i opgaveløsningen, så it-kompleksitet ikke er en bremse for 
forandring.

FLERE LEVERANDØRER
• På et innovativt og konkurrencedrevet flerleverandørmarked kan kom-

munerne skifte leverandører uden tekniske barrierer, fordi kommunens 
it-løsninger er baseret på åbne standarder og udskiftelige komponenter.

DATA SOM VÆRDISKABENDE RESSOURCE
• Data er en afgørende, værdiskabende ressource  i forhold til kommu- 

nens opgaveløsning, og er derfor, inden for lovens rammer, tilgængelige 
og/eller åbne for anvendelse og genbrug for offentlige og private aktører. 

• Data og datadefinitioner har en kvalitet, som muliggør anvendelse på 
tværs af sektorer og it-løsninger.

TILLID OG SIKKERHED
• Kommunale it-løsninger bygges således, at borgere og virksomheder 

har tillid til, at deres data er korrekte, og at de behandles og opbevares, 
så de er sikret mod misbrug og utilsigtet adgang eller anvendelse. 

• Data beskyttes ensartet på tværs af it-løsninger.

DE FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTURMÅL
POLITISK VEDTAGET I KL AUGUST 2018

RA
M

M
EA

RK
IT

EK
TU

R

Læs mere på kl.dk/arkitekturmål



FÆLLESKOMMUNALE  
ARKITEKTURPRINCIPPER  
OG -REGLER

A
RK

IT
EK

TU
RS

TY
RI

N
G

DE FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTURMÅL
PRINCIPPER OG REGLER

PRINCIP 1: ARKITEKTUR STYRES PÅ RETTE NIVEAU EFTER FÆLLES RAMMER (STYRING)
AR 1.1: Styr arkitekturen på rette niveauer og sammenhængende
AR 1.2: Optimér arkitektur efter projektets og de fælles mål
AR 1.3: Anvend fælles ramme for beskrivelse af arkitekturen
AR 1.4: Sørg for review af projektets arkitektur 
AR 1.5: Hav tilstrækkelige kompetencer til arkitektur-arbejdet
AR 1.6: Der er defineret entydigt ejerskab af byggeblokke (FK)

PRINCIP 2: ARKITEKTUR FREMMER SAMMENHÆNG, INNOVATION OG EFFEKTIVITET (STRATEGI)
AR 2.1: Anvend og udbyg den fællesoffentlige arkitektur
AR 2.2: Anvend åbne og internationale standarder
AR 2.3: Undgå afhængighed af leverandører og proprietære teknologier 
AR 2.4: Byg med udgangspunkt i brugeren og forberedt til forandring
AR 2.5: Stil data og løsninger til rådighed for private
AR 2.6: Adskil det foranderlige fra det uforanderlige (FK)

PRINCIP 3: ARKITEKTUR OG REGULERING UNDERSTØTTER HINANDEN (JURA)
AR 3.1: Tag højde for juridiske bindinger i forhold til deling og genbrug af data og it-løsninger 
AR 3.2: Bidrag til digitaliseringsklar lovgivning

PRINCIP 4: SIKKERHED, PRIVATLIV OG TILLID SIKRES (SIKKERHED)
AR 4.1: Opfyld krav til informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse
AR 4.2: Anvend fælles arkitektur for informationssikkerhed

PRINCIP 5: PROCESSER OPTIMERES PÅ TVÆRS (OPGAVER)
AR 5.1: Design sammenhængende brugerrejser
AR 5.2: Optimér tværgående processer efter fælles mål
AR 5.3: Betydelige forretningshændelser skal kunne meddeles omverdenen (FK)

PRINCIP 6: GODE DATA DELES OG GENBRUGES (INFORMATION)
AR 6.1: Del og genbrug data
AR 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data
AR 6.3: Giv data den kvalitet som efterspørges
AR 6.4: Udstil oplysninger om datakilder, begreber og datamodeller

PRINCIP 7: IT-LØSNINGER SAMARBEJDER EFFEKTIVT (APPLIKATION)
AR 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder
AR 7.2: Byggeblokke genbruges på tværs af it-løsninger (FK)

PRINCIP 8: DATA OG SERVICES LEVERES DRIFTSSIKKERT (INFRASTRUKTUR)
AR 8.1: Levér data og services i henhold til aftalte servicemål

 (FK): Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitekturprincipper og -regler
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