Afsluttende rapport for initiativ 9.4: Fælles overblik over itarkitekturen
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Baggrund

Initiativ ”Fælles overblik over it-arkitekturen” har haft til formål at understøtte
anvendelse, sammenhæng og effektivisering gennem bedre overblik over den offentlige it-arkitektur. Der skulle skabes en samlet teknisk platform, så der findes ét
sted, hvor man kan få overblik. Det skulle ske ved en videreudvikling og sammenkobling af digitaliser.dk, OIO Arkitekturguiden og FORM-online. FORM,
STORM og OIO EA er tre fællesoffentlige klassifikationssystematikker, der skulle
bruges til at strukturere de mange informationer. Initiativet omfatter også vedligeholdelsen af FORM, STORM og OIO EA.
Resultater
Initiativet har udviklet en ny version af OIO Arkitekturguiden baseret på en ny
open source CMS-platform. Guiden er struktureret ved hjælp af OIO EA reolen,
således at det er nemt at navigere rundt i de mange informationer. Guiden giver
således et mere struktureret og sammenhængende overblik end der har været tidligere.

Side 2 af 3

De primære målgrupper for arkitekturguiden er projektledere og it-arkitekter.
Overblikket omfatter f.eks. overblik over de overordnede rammer og principper,
tvær- og fællesoffentlige referencearkitekturer og referencearkitekturer udviklet i
domæneregi, såvel som anbefalinger af standarder i forskelligt regi, herunder fællesoffentligt, sundhedsdomænet og i EU-regi. Der er ligeledes lavet anvendervendte arkitekturoverblik over fællesoffentlige infrastrukturløsninger som Digital
Post og NemID.
Guiden rummer desuden bl.a. en tjekliste, som kan bruges til at understøtte en
dialog mellem projektledere og arkitektekter i forbindelse med planlægning og
review af projekter og løsningsforslag.
Guiden indeholder desuden en oversigt over en række løsningsguider, vejledninger mv. på forskellige specialområder. Arkitekturguiden er hjemsted for bl.a. udviklingsvejledningen for selvbetjeningsløsninger udviklet i regi af initiativ 1.5. Velfungerende selvbetjeningsløsninger., og Modelregler for grunddata, udviklet i regi
af grunddataprogrammet.
Initiativet har desuden været ramme for videreudvikling og vedligeholdelse af det
fællesoffentlige rammeværk, der bl.a. omfatter OIO EA metoden og fælles sprog
for forvaltningsopgaver (FORM) og it-services (STORM). Specielt arbejdet med
FORM er en betydelig opgave, der løses af en fællesoffentlig redaktion med medarbejdere fra KL og Digitaliseringsstyrelsen. FORM opdateres løbende med fast
udsendelse af nye versioner hvert halve år.
Endelig har initiativet været ramme for genoptagelsen af arbejdet med udvalgte
OIO standarder med henblik på en revitalisering af det fællesoffentlige samarbejde om tværgående standarder. Her har arbejdet bl.a. haft fokus på organisationsdata, klassifikation, hændelser og grundlag for et nyt paradigme for det fællesoffentlige samarbejde om arkitektur og standarder. Hovedparten af dette arbejde har
været af forberedende karakter i forhold til den nye digitaliseringsstrategi. Konkret
er der – bl.a. i tæt samarbejde med Sundhedsdomænets Organisationsregister
(SOR) – udarbejdet udkast til en ny semantisk standard for organisationsdata baseret på internationalt anerkendte specifikationer (ontologi / kernevokabularium).
Denne forventes sendt i bred høring i februar 2016.
OIO arkitekturguiden og det fællesoffentlige rammeværk kan ses på
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/
Økonomi
Initiativet har haft en finansiering på 2,5 mio. kr. per år i hele strategiperioden
2011-2015, som er udmøntet af Styregruppen for Fællesoffentlige Samarbejder
(STS).
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Fremtidigt ejerskab
Det forventes, at Digitaliseringsstyrelsen fremadrettet vil være ansvarlig for vedligeholdelsen af OIO arkitekturguiden og det fælles rammeværk i samarbejde med
de offentlige parter, og at det videre arbejde med tværoffentlig arkitektur og standarder vil indgå som led i den kommende digitaliseringsstrategi.

