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9.4. Et fælles overblik over it-arkitekturen   

Målsætning 

FORM (”Forretningsreferencemodel”) og STORM (”Service og 
Teknologireferencemodellen”) er et opgavekatalog over samtlige opgaver, der 
varetages af det offentlige. Hver opgave har en unik kode, så ved at opmærke til 
FORM/STORM-koderne er der mulighed for dels at ”snakke samme sprog” på 
tværs af organisationer, dels at arbejde med en fælles kategorisering og udveksle 
data på tværs af organisationer. FORM er ligeledes opmærket mod lovgivning og 
organisering, så man både kan få informationer om hvorfor og af hvem opgaven 
løses.  
 
FORM og STORM er blevet væsentlige referencerammeværk i 
digitaliseringsarbejdet af den offentlige sektor, og benyttes i dag i mange 
forskellige sammenhænge fra it-projektstyring over opmærkning af hjemmesider 
og emneplaner, til udveksling af informationer på tværs af myndigheder, bare for 
at nævne nogle få eksempler.  
 
Derudover er der især i FORM en række uudnyttede muligheder i forhold til at 
opmærke kontoplaner og Finanslov, for derved at få et organisatorisk uafhængigt 
overblik over omkostninger ved den offentlige opgaveløsning. Ved den yderligere 
opmærkningen mod kontoplaner og Finanslov dannes der et overblik over hvad 
en opgave koster, hvem der løser den, samt hvilken lovgivning der er grundlag for 
at opgaven skal løses. 

Beskrivelse af initiativ 

Det er væsentligt, at disse rammeværk vedligeholdes og udvides til at afspejle den 
almindelige udvikling i lovgivning, organisering og teknologi, så det sikres, at de to 
rammeværk fortsat kan være det centrale overblik over offentlige opgaver og it-
services.  
 
Der afsættes i den kommende strategiperiode årligt ressourcer til at vedligeholde 
og udvikle de fællesoffentlige referencerammeværk, så redaktionen kan fortsætte 
arbejdet på nuværende niveau.  

Økonomi 

Initiativet finansieres i den kommende strategiperiode ved at Kommunerne 
finansierer 1 mio. kr. årligt, Staten 1 mio. kr. årligt og Regionerne ½ mio. kr. årligt, 
fortrinsvist via aktiv deltagelse i arbejdet. På nuværende tidspunkt består 
redaktionen allerede af ressourcer fra henholdsvis Digitaliseringsstyrelsen og KL. 
 
Til at dække det fortsatte arbejde, skal der altså allokeres en samlet årlig økonomi 
frem til 2015 på 2,5 mio. kr. årligt.   
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Tabel 1 

FORM/STORM 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 

Samlet aftalt 

finansiering 

Samlet ny 

finansiering 

 

 Intern drift1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2  

 Ekstern drift2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4  

Intern 

videreudvikling3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 7,2 

Ekstern 

videreudvikling4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 

 

Total ny 

finansiering 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0  

 

 
Midlerne fra 2012 udmøntes efter konkret beslutning i STS.  

Organisering 

Initiativet er forankret under implementeringsprogrammet for infrastruktur i regi 
af Digitaliseringsstyrelsen. KL deltager i den praktiske projektgennemførelse.  

Proces for implementering 

Der er etableret en fællesoffentlig redaktion med deltagelse fra 
Digitaliseringsstyrelsen og KL, som vedligeholder de fællesoffentlige 
referencerammeværk.  
 
Redaktion bør udvides med en fast ressource fra Danske Regioner, så der også 
løbende sikres fokus på at løfte de regionale behov. Der er i økonomien afsat ¼ 
årsværk til denne ressource.  
 
Redaktionen løfter som en del af arbejdet den løbende dialog med diverse 
myndigheder for at fremme yderligere benyttelse af de fællesoffentlige 
rammeværk.  

                                                 
1 Interne ressourcer til driftsrelaterede spørgsmål, herunder fx vejledning i forhold til REST 

interface, håndtering af nedbrud, vedligehold af hjemmesider mv. 
2 Økonomi forbundet med hosting af blog.modernisering.dk og form.online.dk 
3 Intern videreudvikling dækker 1 årsværk til ressourcer fra KL, 1¾ årsværk til ressourcer fra 

Digitaliseringsstyrelsen og ¼ til ressourcer fra Danske Regioner. Årsværk er omregnet til 600.000 

kr. pr. årsværk 
4 Økonomi forbundet til konsulentydelser vedr. referencemodeller og tekniske afklaringer 


