Kortlægning og analyse af data
til visning af aftaler, betalinger
og frister på Mit Overblik
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Indledning
Nærværende rapport er resultatet af et projekt bestilt af Digitaliseringsstyrelsen: ”Kortlægning
og analyse af data til visning af aftaler, frister og betalinger på Mit Overblik”. Projektet er udført
af Peak Consulting Group, støttet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter fra
kommuner, regioner, UDK og Digitaliseringsstyrelsen.

Baggrund
I ”Digitaliseringspagten” fra marts 2019 blev Regeringen, KL og
Danske Regioner enige om etableringen af Mit Overblik, der skal
være med til at sikre borgeren en bedre service, gennemsigtighed
og nemmere adgang til oplysninger om egne forhold. Initiativet skal
sikre borgeren større indsigt i og bedre overblik over oplysninger og
sager på tværs af staten, kommunerne og regionerne.
Mit Overblik skal udvikles på borger.dk og skal samle borgernes
vigtigste sager og oplysninger i forhold til det offentlige på ét sted.
Mit Overblik skal indeholde en visning af borgerens stamdata, borgerens digitale postkasse, offentlige ydelser og sager, samt sikre at
borgeren får et overblik over relevante aftaler, frister og betalinger
på tværs af den offentlige sektor.
Konkret beskrives Mit Overblik på følgende måde i Digitaliseringspagten:
”Derfor er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at etableringen af Mit overblik gennemføres trinvist, og ambitionen er, at
overblikket etableres frem mod 2024. Udvælgelsen af områder samt
oplysninger, der skal være tilgængelige for borgeren sker under

hensyntagen til, hvad der giver mest værdi for borgeren samt til
områdernes modenhed og den løbende systemmodernisering. Det
aftales løbende mellem parterne i de årlige økonomiforhandlinger,
hvilke konkrete data der gøres tilgængelig for den enkelte borger.
Sektorspecifikke platforme skal fortsat være borgerens direkte
indgang til den pågældende sektor og sektorspecifikke data, fx
sundhed.dk for sundhedsdata og skat.dk for skatteoplysninger”.
Mit Overblik skal derfor ses som et ’supplement’ til eksisterende
portaler og selvbetjeningsløsninger, der opsamler data fra andre
løsninger men ikke som selvstændigt sagsbehandlende.
Etableringen af Mit Overblik gennemføres i fire årlige etaper, og
ambitionen er, at alle relevante ministerier, kommuner og regioner
er tilsluttet overblikket i 2024 med udvalgte områder. For de statslige
myndigheder er der udarbejdet en statslig etapeplan, der specificerer hvilke statslige myndigheder og områder, der er omfattet af
hver etape. De kommunale og regionale bidrag aftales løbende i
de årlige økonomiforhandlinger. Figuren herunder illustrerer udviklingen af Mit Overblik.
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Trinvis etablering af Mit Overblik - frem mod 2024

STATSLIGE OMRÅDER
STATSLIGE OMRÅDER
STATSLIGE OMRÅDER
· Sundhed
· Uddannelse
· Bolig og energi
· Ophold i Danmark
· Økonomi og skat

· Familieforhold
· Kultur og kirke

2021

2022

· Byggeri
· Transport
· Fiskeri, jagt og natur

2023

KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDER AFTALES LØBENDE I ØA

2020

· Sundhed og ældre
· Dagtilbud
· Kultur og fritid
· Geodata og transport

· Folkeskole
· Socialområdet
· Familieforhold

Figur 1. Trinvis etablering af Mit Overblik – frem mod 2024

I projektet Næste generation Digital Post (NgDP), er der udviklet et
nyt meddelelsesformat (MeMo), der gør det muligt at opmærke Digital Post i højere grad, end det er tilfældet i dag. Opmærkningen af
metadata gør det blandt andet muligt at hente data om aftaler, frister
og betalinger til Mit Overblik via Digital Post. I Digitaliseringspagten
blev det aftalt, at der i det videre arbejde skulle afdækkes, hvordan
overblikket over aftaler, frister og betalinger på Mit Overblik skulle
etableres mest hensigtsmæssigt.

Herunder hvilke aftaler, frister og betalinger som hentes via opmærkning af Digital Post, og hvilke som hentes via andre tekniske
løsninger, fx aftaleoversigten på sundhedsområdet. Det nye meddelelsesformat og aftalen om den videre afdækning udgør baggrunden
for denne analyse.

Formål
Denne rapport består af en kortlægning (hvilke aftaler, frister og
betalinger er der) og en analyse (hvilke giver værdi i Mit Overblik
og via hvilken løsning), som sammen danner baggrunden for en
foreslået implementeringsramme for overblikket over kommunale
og regionale aftaler, betalinger og frister (herefter ABF’er) på Mit
Overblik.
I dag bliver borgere primært gjort opmærksom på regionale og
kommunale aftaler, betalinger og frister via Digital Post. Nogle udstilles også via webportaler. Kortlægningen skal give et overblik
over, hvilke meddelelser regionerne og kommunerne sender, som
indeholder aftaler, frister og betalinger, som kan være relevante
at vise på Mit Overblik, samt via hvilke tekniske løsninger de mest
hensigtsmæssigt kan hentes.
Rapporten har til formål at afdække, hvordan et overblik over kommunale og regionale aftaler, frister og betalinger (ABF), der giver
værdi for borgeren, kan etableres.
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Det vil sige:
1) Hvilke aftaler, frister og betalinger der findes
2) Hvilken værdi vil det give, at de indgår i Mit Overblik
3) Hvordan kan de mest hensigtsmæssigt hentes til Mit Overblik,
dvs. hvilke hentes mest hensigtsmæssigt via Digital Post, og hvilke
hentes mest hensigtsmæssigt via andre tekniske løsninger
4) Forslag til implementeringsramme (faser for implementering) på
baggrund af de øvrige vurderinger.
For at kunne give et bud på, hvordan aftaler, betalinger og frister
mest hensigtsmæssigt kan blive vist på Mit Overblik, introduceres
og afdækkes kort de infrastrukturer, som i dag indeholder, eller vil
indeholde (under udvikling), aftaler, frister og betalinger hos kommuner og regioner. Ligeledes præsenteres kort de fælleskommunale og
fællesoffentlige initiativer, som forventes at medvirke i udstillingen
af aftaler, betalinger og frister på Mit Overblik.
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Ud fra de kommunale, regionale og fællesoffentlige infrastrukturer
og initiativer opstilles en målarkitektur, som beskriver, hvorledes en
realisering af data til Mit overblik kan implementeres. Da målarkitekturens realisering ligger i en ukendt fremtidig tidshorisont, foreslås
tillige en transitionsarkitektur, som anviser alternative måder at
etablere data til Mit overblik på.
De to dele danner tilsammen udgangspunktet for en foreslået implementeringsramme, der kan anvendes som input i forhandlingerne
forud for økonomiaftalen 2021. Konklusionerne i rapporten er således dannet ud fra en så objektiv vurdering som muligt af kombinationen af værdi og teknik, for at afdække hvordan et overblik over
aftaler, frister og betalinger mest hensigtsmæssigt kan etableres.

Arbejdsgruppen har bestået af:
• Odense Kommune
• Favrskov Kommune
• Frederiksberg Kommune
• Hedensted Kommune
• Ballerup Kommune
• Københavns Kommune
• Region Midtjylland
• Region Hovedstaden
• Region Syddanmark

Afgrænsning
Der er en række vigtige afgrænsninger og forudsætninger i analysens formål, der skal fremhæves:
• Kortlægningen vedrører udelukkende informationer, der vedrører
aftaler, frister og betalinger. Ud fra dette opstilles kandidater til at
blive vist på Mit Overblik

• UDK
• Danske Regioner
• KL

• Der ses udelukkende på informationer, som borgere (CPR) modtager fra regioner og kommuner

Til at forestå arbejdet med kortlægning og analyse på det kommunale og regionale niveau blev der nedsat en referencegruppe med
relevante medarbejdere fra DIGST, KL og Danske Regioner.

• Kortlægning af meddelelser sendt fra myndighed til CVR (anden
myndighed eller virksomhed) behandles i separat analyse

Referencegruppen har bestået af:

• Analysen behandler ikke omkostninger og økonomi i forbindelse
med tilvejebringelse af data til udstilling på Mit Overblik
• Analysens resultater bygger på en række forudsætninger, som bliver beskrevet nærmere i rapporten. Fx forudsættes det, at KOMBIT og Sundhedsdatastyrelsen vil udvikle indekser og overblik og
laver aftaler med de myndigheder, som skal levere data til disse
• Afdækningen af hvilke statslige aftaler, frister og betalinger, som
potentielt skal vises på Mit Overblik samt via hvilken teknisk integration, foretages bilateralt i de samarbejder, DIGST har med de
enkelte statslige myndigheder i henhold til Mit Overbliks etapeplan, og disse er derfor ikke behandlet i denne rapport.

•

Digitaliseringsstyrelsen

•

Danske Regioner

•

KL

Referencegruppen har være ansvarlig for den løbende styring og
prioritering i projektet, sparring med konsulenterne og kvalificering
af det endelige produkt.

Organisering
Digitaliseringsstyrelsen har haft det overordnede projektlederansvar, herunder den løbende kontakt til konsulenterne. Der har været
nedsat en referencegruppe og en arbejdsgruppe, der har bidraget
til analysen.
Projektteamet har bestået af 3 konsulenter fra Peak Consulting Group.
Arbejdsgruppen har arbejdet sammen med konsulenterne med henblik på at vælge relevante systemer og meddelelser til kortlægningen.
Derudover har arbejdsgruppen givet konsulenterne den adgang til
systemer og meddelelser, der var nødvendig for at kunne gennemføre
kortlægningen.
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Fremgangsmåde
Da Digital Post udgør den primære måde, hvorpå kommuner og
regioner kommunikerer til borgere om aftaler, frister og betalinger, har post-meddelelserne dannet udgangspunktet for analysen.
Meddelelserne har desuden givet et grundlag til at sige noget om
volumen på de forskellige ABF’er. Kortlægningen startede med en
brainstorm i arbejdsgruppen over eksisterende ABF’er. Brainstormen tog udgangspunkt i en oversigt over post-meddelelser, der
potentielt kunne indeholde ABF’er, men der var også åbent for at
medtage ABF’er, som ikke bliver kommunikeret via Digital Post i dag.

Indledende
vurdering

Oplistning

Brainstorm i
Arbejdsgruppen
- kortlægning

Bruttoliste af
emner

I den efterfølgende periode er emnerne fra denne bruttoliste blevet
diskuteret ved individuelle møder med arbejdsgruppens medlemmer for at uddrage den værdi, det vil give at vise aftaler, betalinger
og frister på Mit Overblik, samt hvilken kompleksitet visningen vil
medføre. Listen er herefter blevet reduceret til de ABF’er, der er
blevet anset som de mest oplagte at få vist på Mit Overblik. Det er
endt med, at der er blevet kortlagt 27 ABF’er. Nedenstående figur
illustrerer processen.

Sammenlægning

Liste efter
arbejdsgruppes
indledende
vurderinger

Liste efter
sammenlægning
af ensartede
emner

Analyse

Analyse ad
værdier og
implementeringskompleksitet

Figur 2 Proces for kortlægning og analyse af meddelelser

De 27 ABF’er er blevet kortlagt efter nedenstående skabelon, der
er blevet anvendt som spørgeramme ved møderne med arbejdsgruppemedlemmerne. Det udfyldte skema tjener ligeledes som
dokumentation for kortlægningen.
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Skabelonen blev først anvendt til kortlægning af tre ABF’er, hvorefter
den blev reviewet og efterfølgende justeret. Herefter blev de tre
”pilotkortlægninger” evalueret internt i Digitaliseringsstyrelsen og
af arbejdsgruppen som dokumentation for kortlægningen.
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IDXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Kort introduktion der introducerer ABF’en.

A/B/F

Er der tale om en aftale, en betaling eller en frist.

Volumen

Indikation af, hvor store datamængder der er tale om.

Myndighed

Hvilken myndighed har data om aftalen/betalingen/fristen (ABF’en).

Nuværende løsning (AS-IS)

Hvordan får borgerne i dag besked om ABF’en. Hvilke it-systemer er hos myndigheden involveret
i at give besked til borgeren.

Andre visninger

Hvilke andre steder end nævnt under Nuværende løsning kan borgeren se informationer om ABF’en.

Systemer / kontraktforhold

Eventuelt interessante informationer om kontraktforhold for nogle af de involverede it-systemer.

Anbefalet løsning (TO-BE)

Under forudsætning af at man vælger, at denne ABF’er skal vises på Mit Overblik: En beskrivelse
af den anbefalede løsning, der forklarer, hvordan data om denne aftale/frist/betaling mest hensigtsmæssigt kan hentes til Mit Overblik. Løsningen vælges på baggrund af en afvejning af en række
vurderingsparametre. Der kan eventuelt angives én eller flere alternative løsninger.

Implementerings-kompleksitet

Beskrivelse af hvor kompleks løsningen vil være at implementere.

Implementerings
-forudsætninger

Hvilke forudsætninger skal være til stede for, at løsningen kan implementeres, og data kan vises
på Mit Overblik.

Implementerings-tidspunkt

Hvornår vil data kunne vises på Mit Overblik.

Værdi myndighed

Hvilken værdi er der for myndigheden i, at informationen vises på Mit Overblik. (Generelle værdier for myndighed på tværs af kortlægningerne beskrives overordnet i samlet afsnit og gentages
derfor ikke hver gang.)

Værdi borger

Hvilken værdi er der for borgeren i, at informationen vises på Mit Overblik. (Generelle værdier for
borger på tværs af kortlægningerne beskrives overordnet i samlet afsnit og gentages derfor ikke
hver gang.)

Risici

Hvilke risici er der forbundet med, at dette emne vises på Mit Overblik. (Generelle risici for på
tværs af kortlægningerne beskrives overordnet i samlet afsnit og gentages derfor ikke hver gang.)

Tabel 1. Skabelon til kortlægning
For at hente informationer til kortlægningen har der, ud over en række møder med arbejdsgruppemedlemmerne, været afholdt møder
med en række interessenter:
• Sundhedsdatastyrelsen
• KOMBIT

møder med flere interessenter fra kortlægningen, for at sikre datagrundlag og oplysninger:
• KOMBIT
• Netcompany
• Orkestreringskomponent-projektet

• KMD

• NgDP-projektet

• Netcompany som leverandør af NgDP
• Orkestreringskomponent-projektet

• Diverse andre interessenter i Digitaliseringsstyrelsen
• Arbejdsgruppen

• NgDP-projektet
• Diverse andre interessenter i Digitaliseringsstyrelsen
Anden del af projektforløbet har været analysen, hvor man er gået
mere i dybden med ABF’er fra kortlægningen, og hvor borgerværdi og
implementeringskompleksitet er blevet vurderet. Analysen er herefter
dels blevet sammenholdt med resultaterne fra en borgervendt test
samt med KL’s foranalyse på området. Rapporten er efterfølgende
blevet udarbejdet på baggrund af ovenstående. I forbindelse med analysen har der yderlige været behov for at holde møder med flere interessenter fra kortlægningen for at sikre datagrundlag og oplysninger:
I forbindelse med analysen har der yderlige været behov for at holde

Kortlægningerne medtager, som set i kortlægningsskabelonen, både
borger- og myndighedsværdi som en del af de beskrevne karakteristika for de enkelte kortlægninger. I kortlægningen er begge disse
parametre vurderet af fagpersoner/regionale og kommunale medarbejdere – og ikke af borgere/brugere.
Borgervinklen er derfor søgt dækket via en brugertest. Brugertesten
har været udformet som en test af en prototype af Mit Overblik med
fokus på aftaler, frister og betalinger. Resultaterne af brugertesten
er blevet inkorporeret i analysens slutresultater
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Definition af aftaler, betalinger og frister
For at gøre det muligt at kortlægge og analysere aftaler, frister og betalinger
er følgende definitioner anvendt:

Aftale

Frist

En aftale er et planlagt møde (fysisk eller virtuelt) mellem en borger
og en offentlig myndighed, som er fastsat til et konkret tidspunkt,
eller alternativt hvor der er angivet et tidsinterval inden for samme
dag for mødet. Aftalen skal være dokumenteret over for borgeren.
• ”Møde” skal tolkes i bred forstand – eksempelvis defineres aftale
om hjemmehjælp (kalenderinstansen) som et møde, og aftaler
med sagsbehandler på jobcentret defineres også som et møde

En frist er en planlagt aktivitet, hvor en borger skal udføre en handling inden et bestemt tidspunkt. Fristen skal være dokumenteret
over for borgeren.

• Aftaler om lån af hjælpemidler o. lign. er således ikke en del af
aftale-begrebet

Betaling
En betaling er en planlagt aktivitet, hvor en borger skal indbetale et
beløb til en myndighed inden en given frist. Betalingen skal være
dokumenteret over for borgeren. Betalinger tilmeldt betalingsservice
er dog undtaget.
• Hvis borgeren har gæld til en myndighed, er dette ikke i sig selv
en betaling. Kun hvis der er et beløb (hele gælden eller en del
af denne), som myndigheden har informeret borgeren om skal
betales, og med en betalingsfrist, er der tale om en betaling
• Repeterende betalinger er også betalinger (men altså ikke hvis
de er tilmeldt betalingsservice)
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Der vil altid være en frist i forbindelse med en betaling, men
der kan herudover være andre frister (fx aflevering af lånt udstyr eller en ansøgningsfrist). Klagefrister i forbindelse med afgørelser, fx afslag på tildelte hjælpemidler, er ikke medtaget
i analysen, da det ikke er nødvendigt for borgeren at klage (udføre handlingen), med mindre denne er uenig i afgørelsen, ligesom det kunne medføre en uhensigtsmæssig stigning i klager.
• Når en frist alene er angivet som en dato, er tidspunktet for fristen
med udløbet af denne dato (midnat) eller evt. udløb af åbningstid
hos myndigheden denne dato
I arbejdet med orkestreringskomponenten er der udarbejdet datamodeller for sager og ydelser. For at kunne vise aftaler, frister og
betalinger på en ensartet måde på Mit overblik vil det også kræve,
at der bliver udarbejdet fælles datamodeller for disse data. I bilag
A Attributter og DP-metadata er listet de attributter (datafelter), der
skal vises på borger.dk for aftaler/betalinger/frister, samt hvilke
metadata der skal opmærkes, hvis data hentes fra DP-meddelelser.
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Læsevejledning
Rapporten har følgende struktur:

Del 3
Fællesoffentlig
infrastruktur i relation til Digital Post
og Mit Overblik
Del 1
Indledning
Del 4
Infrastruktur i
kommuner
og regioner

Del 5
Mål- og
transitionsarkitektur
for kommunale og
regionale aftaler,
betalinger og frister
på Mit Overblik

Del 2
Resumé
Del 6
Kortlægninger af
aftaler, betalinger
og frister

Del 7
implementeringsramme

Figur 3. Rapportstruktur

Del 1 og 2 giver dels en baggrund for projektet, formålet med projektet og den endelige rapport og beskriver organiseringen af projektet
samt fremgangsmåde og definitioner. Derudover gives der i del 2 et
resumé af rapportens resultater og anbefalinger.
Del 3 og 4 beskriver dels den nuværende fællesoffentlige it-infrastruktur dels infrastrukturen i kommuner og regioner. Der konkluderes på det samlede billede af dels den fællesoffentlige infrastruktur og infrastrukturen i kommuner og regioner, og denne samlede
konklusion bruges herefter i argumenterne for målarkitekturen i
den følgende del.

Del 8 giver et forslag til en samlet implementeringsramme – dvs.
et forslag til hvilke aftaler, frister og betalinger som implementeres
i hvilken rækkefølge – for visning på Mit Overblik baseret dels på
anbefalinger i forhold til arkitektur og dels på værdisættelse, vurdering og endelig prioritering af data.
Rapporten har derudover et sæt bilag, der uddyber kortlægninger
af aftaler, betalinger og frister samt sammenholder vurderinger og
værdisættelse af data i kortlægningerne:
• Bilag A: Attributter og DP-metadata
• Bilag B: Oversigt over værdi og volumen

Del 5 beskriver den målarkitektur, der på baggrund af beskrivelserne
i del 3 og 4 anbefales at arbejde hen imod, samt den transitionsarkitektur der skal fungere som brobygningen til målarkitekturen.

• Bilag C: Oversigt over implementeringskompleksitet og foreslået
arkitektur

Del 6 og 7 beskriver den teori og vurderingsteknik, der ligger til grund
for den følgende vurdering af data indsamlet i kortlægningerne, og
på baggrund af denne vurdering en udvælgelse af, hvilke aftaler,
betalinger og frister der med fordel kan vises på Mit Overblik.

• Bilag E: Begreber i MeMo-formatet

• Bilag D: Kortlægninger
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Resumé
Regeringen, KL og Danske regioner blev i ’Digitaliseringspagten’
fra 2019 enige om at etablere Mit Overblik. Mit Overblik skulle med
en placering på borger.dk samle borgerens vigtigste sager og oplysninger i forhold til det offentlige ét sted og dermed sikre borgeren
et overblik over relevante aftaler, betalinger og frister (ABF’er) på
tværs af staten, kommuner og regioner. Konkret blev det i Digitaliseringspagten aftalt, at det skulle afdækkes, hvordan overblikket over
ABF’er kunne etableres, samt hvorfra data mest hensigtsmæssigt
kunne hentes.
Denne rapport er dels en kortlægning af kommunale og regionale ABF’er og dels en analyse af, hvilke af disse ABF’er der giver
værdi at vise på Mit Overblik og via hvilken løsning. Tilsammen
vil kortlægningen og analysen danne baggrund for en foreslået
implementeringsramme.
Som baggrund for kortlægningen og analysen af kommunale og regionale aftaler, betalinger og frister beskrives dels de infrastrukturer,
som i dag bygger op om aftaler, betalinger og frister hos kommuner
og regioner og dels de fælleskommunale og fællesoffentlige initiativer, som forventes at medvirke i udstillingen af aftaler, betalinger
og frister på Mit Overblik.

Mål- og transitionsarkitektur
På baggrund af de kommunale, regionale og fællesoffentlige infrastrukturer og initiativer opstilles en målarkitektur, som beskriver,
hvorledes en visning af data til Mit overblik kan implementeres. Da
tidsrammen for målarkitekturens realisering er ukendt og kan ændre sig over tid, foreslås tillige en transitionsarkitektur, som anviser
alternative måder at etablere en visning af data til Mit overblik på.
Rapporten anbefaler, at målarkitekturen primært baserer sig på
KOMBIT’s indekser, og at hovedparten af de kommunale ABF’er
hentes herfra. I forhold til en foreslået transitionsarkitektur peger
rapporten dels på brug af eksisterende API’er samt etablering af nye
API’er og direkte integrationer. På sundhedsområdet er den anbefalede transitions- og målarkitektur baseret på den tværsektorielle
Aftaleoversigt fra Sundhedsdatastyrelsen.
Det indledende projektkommissorie for denne analyse lagde stor
vægt på opmærkning af Digital Post som datakilde. Det er dog i analysefasen blevet klart, at der er en række betydelige begrænsninger
ift. at anvende opmærkning til visning af ABF’er på Mit Overblik.
Rapporten anbefaler derfor kun opmærkning af Digital Post som
kilde til meddelelser om frister og kun i relation til de frister, hvor
der forventes få opdateringer af selve fristen.
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Analyse af udvalgte aftaler,
betalinger og frister
Som parametre til udvælgelse af ABF’er, som det anbefales at medtage i en implementeringsramme, benytter rapporten hhv. borgerog myndighedsværdi, implementeringskompleksitet og volumen
af transaktioner. Herudover vurderes dette resultat i forhold til resultatet af den brugertest, der er gennemført som en del af denne
analyse.
Samlet viser analysen, at oplysningerne i 13 ud af 18 kortlagte
ABF’er bidrager i nogen, høj eller meget høj grad til målsætningerne
for borgerværdi og myndighedsværdi set samlet. Disse resultater
bakkes i høj grad op af resultaterne fra brugertesten, hvor det er
tydeligt, at der for brugerne er en selvstændig værdi i selve det
overblik over ABF’er, Mit Overblik vil give.
Alle de adspurgte testpersoner kan se sig selv anvende overblikket
og især aftaler, der fx har en sundhedsmæssig konsekvens og ses
samlet, vægtes højt.
Vurderingen af implementeringskompleksitet for de enkelte ABF’er
vurderes i forhold til de tre kompleksitetsfaktorer: organisatorisk-,
integrationsmæssig- og systemmæssig kompleksitet. På baggrund
af denne opgøres det for den enkelte ABF’er, om implementeringen
af denne vurderes at have en eller flere kompleksitetsfaktorer, og
om disse kompleksitetsfaktorer optræder i transitions- eller målarkitekturen. Herefter opsummeres tilstedeværelsen af de tre kompleksitetsfaktorer i en enkelt kategorisering med tre niveauer: sværest,
middel og lettest. Resultatet af denne vurdering viser, at kun kortlagte aftaler, betalinger og frister for sundheds- og betalingsområder i
transitionsarkitekturen vurderes til en implementeringskompleksitet
’lettest’. Dette skyldes, at der allerede findes eksisterende projekter,
der med deres implementering vil kunne levere data til Mit Overblik.
Derudover viser vurderingen, at hovedparten af de kortlagte aftaler,
betalinger og frister i målarkitekturen vurderes til en implementeringskompleksitet ’lettest’. Dette baserer sig på, at når data om
ABF’er er samlet i fx de fælleskommunale indekser, vil det være let
at udstille disse data på Mit Overblik.
Resultater af vurderingerne for hhv. borger- og myndighedsværdi
samt kategoriseringen af implementeringskompleksitet er herefter
sammenholdt med transitionsvolumen for de udvalgte ABF’er.
Ved hjælp af de ovennævnte parametre peger analysen på en metode til at udvælge ABF’er, det giver værdi at vise på Mit Overblik,
og med hvilken løsning det anbefales at vise disse. Samtidig peger
analysen også på en række risici ved netop eksponering af oplysninger på Mit Overblik, som bør medtages i et samlet billede ved
valg af implementeringsramme.
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Implementeringsramme
På baggrund af hhv. mål- og transitionsarkitektur, borger- og myndighedsværdi, implementeringskompleksitet og volumen af transaktioner dannes tilsammen et udgangspunkt for en foreslået implementeringsramme, der kan anvendes som input i forhandlingerne
forud for økonomiaftalen 2021. Implementeringsrammen deles op
i fire faser, fase 0-3, i hvilken rækkefølge ABF’erne anbefales implementeret på Mit Overblik.
Placeringen er en vurdering baseret på værdi, volumen og
implementeringskompleksitet:
• Fase 0 indeholder aftaler, som allerede kan hentes fra eksisterende systemer (Aftaler på Sundhedsområdet og Jobcenter-aftaler).
• Fase 1 indeholder aftaler betalinger og frister, der er vurderet højt
i værdiscoringen og typisk eksisterende integrationsmuligheder,
som forventes at være anvendelige (Aflevering af dokumentation vedr. kontanthjælp, Betalinger fra UDK, Betalinger generelt,
Anvisning af plads i daginstitution og Frister fra UDK).
• Fase 2 indeholder aftaler, betalinger og frister karakteriseret ved
middel eller lav værdi, kombineret med en implementeringskompleksitet som er middel (Frister i forbindelse med byggesager,
Skoleindskrivning, Aflevering af dokumentation vedr. sygedagpenge og Partshøringsfrister, byggesager).
• Fase 3 indeholder aftaler, betalinger og frister karakteriseret ved
lav eller middel værdi, lav volumen og en udfordrende implementeringskompleksitet (Borgerservice bestilt via tidsbestilling
fx til pas/kørekort, Aftaler i AULA om forældremøder, skole/hjem
samtaler, Partshøringer inden for flytteområdet, Fornyelse af
parkeringslicenser, Diverse sagsbehandling med aftaler og frister,
Partshøringsfrister generelt og Tandpleje-aftaler).
Implementeringsrammen peger på en mulig rækkefølge i implementeringen af ABF’erne på Mit Overblik men anbefaler også, at
rækkefølgen baserer sig på en mere dybdegående analyse, hvor der
vurderes på hhv. omkostninger, arkitektur og yderligere brugertests
af værdi, før en endelig implementeringsramme besluttes.
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Fællesoffentlig infrastruktur i relation til
Digital Post og Mit Overblik
Indledning

Mit Overblik

Denne del behandler de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter,
som forventes at have relevans i forhold til indhentning og præsentation af data til Mit Overblik samt giver en kort introduktion til
Mit Overblik. Næste del: Infrastruktur i kommuner og regioner vil
behandle den kommunale og regionale infrastruktur og tilhørende
løsninger, som ligeledes er relevante i økosystemet omkring Mit
Overblik.

Mit Overblik på borger.dk skal samle og vise de væsentligste data
om hver enkelt borger – på tværs af den offentlige sektor. Løsningen
skal implementeres på borger.dk og er en videreudvikling af den
nuværende Min Side. Planen er, at der fra 2020 løbende frem til
2024 implementeres nye dataområder på Mit Overblik.
Mange myndigheder har i dag selvbetjeningsløsninger, hvor borgeren kan foretage relevante handlinger (ansøge, betale osv.) og
se status på en sag (i bred forstand). Men Borgeren skal orientere
sig flere steder, hvis man fx har flere igangværende sager hos forskellige myndigheder.

Sidst i afsnittet sættes den beskrevne fællesoffentlige infrastruktur
i relation til de identificerede behov i forhold til visning af aftaler,
betalinger og frister på Mit Overblik.

borger.dk
borger.dk er en fællesoffentlig portal, der giver adgang til myndighedernes selvbetjeningsløsninger og informationer om det offentlige
ét sted. Portalen er leveret af Digitaliseringsstyrelsen og drives
i samarbejde mellem Staten, Kommunernes Landsforening (KL)
og Danske Regioner. Portalen er inddelt i 18 emner, spændende
fra ”Familie og børn” til ”Internet og sikkerhed”. Emneindgangene
tilbyder borgeren en indgang baseret på borgerens behov for viden
og kommunikation.

Mit Overblik skal give et bedre digitalt overblik over borgerens data,
herunder fx sager. Fra Mit Overblik kan borgeren evt. via link tilgå
den relevante løsning hos myndigheden for yderligere information
og handlinger, fx for at betale en regning eller flytte en aftale.

Teknikken bag Mit Overblik
Et vigtigt princip for arkitekturen bag Mit Overblik er, at løsningen
ikke opbevarer data men henter dem på Borgerens forespørgsel.
Det betyder, at Mit Overblik ikke forventes at have udfordringer i
forhold til overholdelse af GDPR.
Nedenstående figur viser de tre integrationsmuligheder, hvorigennem der kan leveres overbliksdata til Mit overblik. Hver integrationsmulighed gennemgås nedenfor.

Borger.dk

MYNDIGHEDSLØSNING

ORKESTRERINGSKOMPONENT

INTEGRATIONSPLATFORMEN

MYNDIGHEDSLØSNING

MYNDIGHEDSLØSNING

Figur 4 Integrationsmuligheder til hentning af data til Mit OVerblik
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Data via Orkestreringskomponenten
Orkestreringskomponenten er en komponent på borger.dk, som er
under udvikling og forventes idriftsat ultimo 2020. Komponenten er
målrettet til at levere data til Mit Overblik og andre løsninger, som
udstiller overbliksdata.
Orkestreringskomponenten er tænkt som den komponent i det samlede systemlandskab, der kan varetage funktionen med at samle
data om bl.a. sager, ydelser, aftaler, betalinger og frister fra mange
forskellige offentlige myndigheder og udstille dem på en ensartet
måde, der er forståelig for en borger. Dette forudsætter, at myndigheden kan udstille data via en webservice, som kan levere dem i et
dataformat, der er kompatibelt med de fælles datamodeller, som er
defineret i orkestreringskomponenten (se nedenfor om fælles datamodeller). Det samlede svar kan returneres til kaldende portaler/
anvendere som Mit Overblik, så de kan præsentere data i deres
brugergrænseflade.

Overbliksliste

Ligesom Mit Overblik opbevarer Orkestreringskomponenten heller
ikke data men indhenter dem på forespørgsel. Komponenten er
derefter i stand til at transformere og udstille data i det aftalte format.
Udstillingen af data sker i to ”tempi”, hvor der først udstilles Overblikslister, der giver et overblik over fx alle aftaler. Derudfra kan en
borger vælge at se flere oplysninger om en bestemt aftale, som
udstilles via Overbliksdetalje, såfremt der er leveret flere data om
aftalen til Mit Overblik. Detaljer her er ikke det fulde sagsoverblik
men fx et dybt link til sagssystemet eller til et betalingssystem.
Orkestreringskomponenten består af mange delkomponenter, hvorfor nedenstående figur viser en simplificeret tegning med de vigtigste
delkomponenter.

Overbliksdetalje

Klassifikation

Transformation

INDEX

Integration

Katalog over
databasemodeller

Logning

Myndighedsløsning

Figur 5 Simplificeret overblik over orkestreringskomponenten
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Når data skal hentes i forbindelse med en borgers forespørgsel
på data, tilgås Indeks, som giver overblik over, hvilke systemer
som har data over hvilke borgere eller virksomheder. Forsimplet
indeholder Indeks tabeller over, hvilke CPR- og CVR-numre, som
hver tilsluttet Løsning indeholder data for. Så hvis borgeren med
CPR 101010-3456 logger ind, returnerer en forespørgsel i Indeks
en liste af løsninger, som har data om borgeren.
Integration spørger derefter direkte disse løsninger hos relevante myndigheder efter data i stedet for at spørge alle (broadcaste)
løsninger. Integration spørger flere løsninger efter data parallelt.

Hvis data skal klassificeres og indgå i en domænemodel og dermed
ikke udstilles separat, er direkte integration ikke løsningen, da Mit
Overblik ikke indeholder funktionaliteten til at håndtere sammenstillingen. Dette kunne fx være tilfældet for jagttegn, hvis det skal indgå
i ”Mine tilladelser”, som også indeholder Fisketegn.

Når data er indsamlet, sendes de til transformation, som på baggrund af Katalog over datamodeller og Klassifikation indhenter
aktuel domæne datamodel, som data skal udstilles i. Data transformeres, formaterer data og udstilles til Overbliksliste og Overbliksdetalje, som leverer data til visningsklienter som Mit Overblik
eller Virk.

Den direkte integration fra myndighedens system til Mit Overblik skal
præsentere data, så de er parate til at blive udstillet på Mit Overblik.
Eventuelle transformationer, datavask eller berigelser skal foretages
af myndighedsløsningen inden udstilling via den direkte integration.
Hvis ikke myndighedens løsning kan håndtere tilpasningen, skal
integrationen gå gennem orkestreringskomponenten.

Endelig foretages der Logning af alle transaktioner i komponenten.

Det forventes ikke, at den direkte integration vil blive anvendt i stort
omfang, da meget få løsninger forventes at leve op til kriterierne,
men måske som en overgangsløsning indtil data håndteres via
orkestreringskomponenten.

Orkestreringskomponenten forventes på sigt at blive den primære
kilde til Mit Overblik og andre visningsklienter, ikke mindst på grund
af muligheden for at anvende klassifikationer og domænemodeller.
Det forventes også, at samlingsløsninger på specifikke domæner,
som de fælleskommunale indekser hos KOMBIT og den tværsektorielle Aftaleoversigten fra Sundhedsdatastyrelsen, vil skulle aflevere
data via orkestreringskomponenten.

Data via Digital Post
Næste generation Digital Post forventes at kunne levere information
til Mit Overblik. Informationen hentes fra opmærkningen i MeMo-formatet beskrevet i afsnit om Opmærkning i NgDP via MeMo-formatet.
Der er dog nogle udfordringer med anvendelse af opmærkningen
i Digital Post til udstilling på Mit Overblik bl.a. i forhold til sikre, at
det er opdateret information, som borgeren præsenteres for på Mit
Overblik. Dette behandles sidst i afsnittet.
Teknisk forventes det p.t., at eventuel indhentning af metadata til
præsentation af aftaler, betaling og frister fra Digital Post vil foregå
via orkestreringskomponenten.

Data via integrationsplatformen
En variant af data fra myndighedsløsning er integration via borger.
dk’s integrationsplatform. Her opbevarer borger.dk data fra Myndigheden, som Myndigheden vedligeholder og dermed har ansvaret
for. Integrationsplatformen kan fx indeholde en liste over de borgere
(identificeret ved CPR-nummer), som myndigheden har data om,
tilsvarende indekset i orkestreringskomponenten. Derved sendes
der kun forespørgsel til Myndigheden om sagsdata, hvis borgeren
findes i Integrationsplatformen. Dette er en løsning, som ATP benytter i forhold til nogle løsninger i dag. Teknisk kan Integrationsplatformen opbevare alle data fra en myndighed, omend der så indtræder
yderligere udfordringer, både juridisk i forhold til dataejeransvar
og teknisk i forhold til at sikre at data er fuldt opdateret. Da orkestreringskomponenten indeholder en lignende funktionalitet tillige
med en mængde yderligere muligheder, forventes det, at denne
anvendes fremadrettet.

Data direkte fra Myndighedsløsning

Næste generation Digital Post

Mit Overblik kan hente data direkte fra en myndighedsløsning og
udstille data for borgeren.

I 2015 startede Digitaliseringsstyrelsen projektet Næste generation
Digital Post (NgDP).

Muligheden anvendes, når følgende betingelser er opfyldt:
• Data kun findes i én løsning

Digitaliseringsstyrelsen har haft følgende fokusområder for
den nye Digital Post løsning:

• Data kun skal udstilles på Mit Overblik

• Udvikling af enkel og tidssvarende løsning

• Data skal udstilles separat
• Datamodellen i myndighedens løsning minder om datamodellen
på Mit Overblik eller kan bringes til at ligne
Hvis data findes hos mange forskellige myndigheder, fx kommuner,
kræver det sammenstilling af data, hvilket Mit Overblik ikke designes
til at gøre. Opfyldes betingelserne ikke, hvis data fx skal sammenstilles, henvises til integration via orkestreringskomponenten.
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Et eksempel på direkte integration kunne være Jagttegn, som administreres i én løsning af Miljø- og Fødevareministeriet. Men hvis
data om Jagttegn også skal udstilles i andre løsninger, er en direkte
integration formentlig ikke det mest hensigtsmæssige valg, da aftaler og logik skal aftales med flere interessenter.

• Styrke sammenhængen til andre offentlige løsninger
• Styrke brugervenligheden for borgere og virksomheder
• Tilbyde en mere enkel administration af løsningen
• Skabe øget konkurrence på markedet
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Opmærkning i NgDP via MeMo-formatet
NgDP introducerer et nyt meddelelsesformat til afsendelse og modtagelse af meddelelser kaldet MeddelelsesModel, forkortet MeMo.
MeMo-formatet vil blive taget i brug fra 2023. MeMo bygger på standardmodellen RDF (Resource Description Framework), en model
for dataudveksling via web, som vedligeholdes af W3C. Formålet
med MeMo er at understøtte en mere intelligent og automatiseret
håndtering af meddelelser. Dette opnås blandt andet ved at berige
meddelelserne med flere metadata og andre strukturerede data,
som kan lette interaktion og modtagelse af meddelelser.
Nedenstående figur viser MeMo-formatets grundstruktur.
I forhold til i Attentionformatet, der er en del af den nuværende
løsning for Digital Post, og som ligger som en separat fil ved siden
af meddelelsen, er metadata en integreret del af MeMo-formatet.
I bilag E Begreber i MeMo-formatet beskrives, hvorledes de forskellige begreber i MeMo-formatet kan anvendes til opmærkning
af aftaler, betalinger og frister.

Forskellige kombinationer af opmærkningsdata vil kunne blive benyttet til en visning af aftaler, frister og betalinger på Mit Overblik.
MeMo-formatet udvider mulighederne for opmærkning betydeligt i
forhold til nuværende Attentionformat, specielt vedrørende muligheden for at opmærke aftaler og handlinger/aktioner via Action. Det vil
være muligt at fortælle, hvem der er afsender på en besked, hvem
der er modtager, hvad beskeden vedrører (fx en aftale, betaling frist
og fx et barn) og tilbyde link til bagvedliggende system.
Ligeledes vil det være muligt at sende en besked til en modtager
men via opmærkningen gøre det klart, at meddelelsen vedrører et
barn. Denne opmærkningsmulighed indeholder nuværende Digital
Post ikke. Derved øges mulighederne for at sortere og præsentere
relevant indhold, fx hvis data om børn ikke må vises på forældrenes
Mit Overblik.

Message

Message header

Message body

Recipient

Document

Sender

File

Replydata

Action

Contentdata
Figur 6 Begrebsmodel for MeMo, Kilde: Digitaliseringsstyrelsen
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Perspektivering i relation til aftaler,
betaling og frister på Mit Overblik
I dette afsnit vurderes den fællesoffentlige infrastruktur i relation til
de behov, som er identificeret i relation til præsentation af aftaler,
betalinger og frister på Mit Overblik.

Orkestreringskomponenten
Orkestreringskomponenten er designet som et integrationslag til
Mit Overblik og det er derfor forventningen, at de fleste data vil gå
igennem denne. Derfor er hverken direkte integration til Mit Overblik
uden om orkestreringskomponenten eller i integrationsplatformen
anbefalet i det videre arbejde.

Anvendelse af NgDP som datakilde og udfordringerne hermed
Næste Generation Digital Post giver, som beskrevet, fra 2023 mulighed for, at afsendersystemer kan sende postmeddelelser opmærket
med datastandarden MeMo. I denne datastandard er der mulighed
for at opmærke postmeddelelsen med yderligere strukturerede data,
som beskriver postmeddelelsens indhold, fx information om dokumenterne, frister, aftaler og betalinger.
Opmærkningen tjener to formål
1.	 Opmærkning som gør modtageren, fx den offentlige myndighed, i stand til at præjournalisere postmeddelelsen, hvilket
giver mulighed for en mere effektiv og ensartet behandling
2.	 Opmærkning som er henvendt til borgeren eller virksomheden, således at formålet med henvendelsen fra den
offentlige myndighed står klart og tydeligt for borgeren eller
virksomheden
Opmærkning af aftaler, frister og betalinger i postmeddelelser tjener
formål 2), men opmærkningen har tillige til formål at lede borgeren
eller virksomheden til en selvbetjeningsløsning, hvor yderligere
handlinger kan foretages.

14

Man kan således via MeMo-formatets opmærkning i fx Mit Overblik
se, hvilke aftaler, frister og betalinger som er knyttet til hver postmeddelelse, men det er ikke muligt at se, hvilke postmeddelelser som
indeholder den aktuelle og gældende aftale. Har man fx to indkaldelser til operation, så er det ikke umiddelbart muligt at se, om det
er to ens operationer i samme behandlingsforløb eller den samme
operation, hvor aftalen er blevet rykket. Det giver en udfordring for
Mit Overblik, som gerne skulle vise et aktuelt øjebliksbillede.
Det er på nuværende tidspunkt ikke et krav, at myndigheden sender
en ny postmeddelelse til borgeren, hvis en aftale, betaling eller frist
ændrer sig, og dermed kan det ikke sikres, at datagrundlaget i NgDP
afspejler alle borgerens aftaler, frister og betalinger.
Da MeMo-formatet blev designet, var det ikke forudset, at man ville
anvende oplysninger i opmærkningen løsrevet fra selve dokumentet.
Denne løsrevne anvendelse giver yderligere nogle udfordringer,
bl.a. ved at borgeren og virksomheden har mulighed for at slette
sine postmeddelelser i Digital Post. Hvis Digital Post fungerer som
kildesystem til aftaler, betalinger og frister vil det betyde, at data for
aftaler, frister og betalinger som slettes i Digital Post ikke kan vises
i Mit Overblik, selvom de måske stadig er aktuelle.
I forhold til betalinger rummer anvendelse af NgDP og løsrevet
anvendelse af opmærkningen den udfordring, at der normalt ikke
sendes en bekræftelse på betalingen til Digital Post. Så hvis der på
Mit Overblik vises en betaling hentet fra Digital Post, vil den i princippet aldrig forsvinde, heller ikke selvom borgeren følger linket og
betaler opkrævningen. Betalingen forsvinder først fra Mit Overblik,
når det tidsmæssigt besluttes, at den ikke er aktuel mere – uanset
om opkrævningen er betalt eller ej.
Endvidere vil de mange, særligt ældre, borgere, som er undtaget
fra Digital Post, ikke kunne få vist data i Mit Overblik, da data aldrig
modtages som Digital Post.
Dermed vil borgerne kunne opleve en uoverensstemmelse mellem
det, man ser på Mit Overblik og i selvbetjeningsløsningen, hvilket
kan være problematisk.
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Nedenstående tabel opsamler udfordringerne med anvendelse af
NgDP som kilde til Mit Overblik

Komponent
NgDP

Udfordringer
• Det forventes ikke muligt at opdatere aftaler og frister, hvorved også ikke-aktuelle
aftaler/frister vises
• Opmærkning er ikke et krav, hvorfor ikke
alle aftaler/frister vil kunne vises
• Meddelelser med aftaler/frister kan slettes
fra Digital Post – hvormed datagrundlaget
for aftaler/frister i Mit Overblik forsvinder
• Borgere fritaget fra Digital Post vil ikke
kunne blive præsenteret for aftaler, frister
og betalinger
• Betalingers status opdateres ikke, men vil
til evig tid stå som udestående fordringer

Tabel 3. Udfordringerne med anvendelse af NgDP som
kilde til Mit Overblik

Visning af data fra NgDP
Aftaler og frister som hentes fra NgDP bør således vælges ud fra
en vurdering af, hvor sandsynligt det er, at der sker ændringer. Hvis
der er risiko for, at aftalen eller fristen ændres, bør den ikke hentes
fra NgDP til Mit Overblik.
Hvis der skal vises data fra NgDP på Mit Overblik, bør det ligeledes
overvejes, om data skal vises separat fra data fra andre datakilder
i selvstændig visning: en visning, hvor det fremgår, at en aftale
eller frist kan optræde i flere versioner, og at data om betalinger
ikke opdateres.
Såfremt en sådan løsning vurderes som for risikabel og med en for
ringe brugervenlighed, bør NgDP ikke anvendes som kildesystem til
Mit Overblik. Fokus bør i så fald være på at etablere og understøtte
de øvrige kildesystemer hurtigst muligt.

Opsummering
Dette afsnit har præsenteret de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter, som forventes at komme i anvendelse i forbindelse med
præsentation af aftaler, betaling og frister på Mit Overblik. Ligeledes er udfordringer ved anvendelse af infrastrukturkomponenterne
identificeret.
Næste del af rapporten omhandler de kommunale og regionale
komponenter og løsninger, som forventes anvendt i forbindelse
med at få gjort data tilgængelige for Mit Overblik.

Rapport - Digitaliseringsstyrelsen | Peak Consulting Group

15

Infrastruktur i kommuner og regioner
Indledning

Kort om kommunernes it-infrastruktur i dag

Dette afsnit introducerer den kommunale og regionale infrastruktur,
som er relevant for leverancen af data til Mit Overblik. Afsnittet giver
indblik i, hvordan arkitekturen forventes at komme til at se ud hos
de fremtidige kommunale og regionale kilder til aftaler, betalinger
og frister i Mit Overblik.

Kommunerne har i dag forskelligartede it-landskaber, så der næppe
findes to kommuner, som anvender samme it-systemportefølje.
It-porteføljen består af en blanding af lokale systemer samt fælleskommunale og fællesoffentlige systemer.

Sidst i afsnittet sættes it i kommuner og regioner i relation til de
identificerede behov i forhold til visning af aftaler, betalinger og
frister på Mit Overblik.
Afsnittet danner således den overordnede kontekst og forståelsesramme for både målarkitektur og transitionsarkitektur, som opstilles
i næste afsnit.

Kommuner
Kommunerne varetager de fleste af de direkte borgerrettede opgaver. Det omfatter opgaver og tilbud inden for socialområdet,
børne- og ungeområdet, ældreområdet, forebyggende sundhed,
forsyningsvirksomhed, veje mv.
Kommunerne står derfor for en væsentlig del af borgerens interaktion og kommunikation med det offentlige, inklusive aftaler, frister
og betalinger.

KOMBIT udformede i 2011 et kommunalt ”datalandskab”, hvor de
registrerede de it-systemer, som var dataskabende i kommunerne.
Landskabet indeholder over 300 unikke løsninger, hvortil skal lægges ESDH, Selvbetjeningsløsninger og løsninger som Office-pakker
(Word, Excel mv.).
En stor del af de borgervendte løsninger har selvbetjeningsløsninger, hvor borgerne selv kan udføre nogle handlinger, fx ansøge eller
afgive information til sagsbehandlingen.

KOMBIT
KOMBIT, som ejes af KL, blev stiftet i 2009 og overtog medarbejdere og aktiviteter fra Kommune Holding. KOMBIT er et projekthus,
som gennemfører fællesindkøb af kommunale it-systemer. Nogle
udbud dækker alle landets kommuner, mens andre kun dækker de
kommuner, som melder sig til udbuddet.
KOMBIT blev dannet som en konsekvens af KL’s salg af KMD A/S

- eksisterende og erstatningsløsninger (version marts 2018)

Figur 7 Løsninger i Monopolbruddet, kilde KOMBIT
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til to kapitalfonde for at styrke kommunernes indkøbsmuligheder.
Efter salget af KMD blev projekt Monopolbruddet etableret i KOMBIT
for at frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på primært de store
socialsystemer som kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik.
Efterfølgende er der indkøbt mange andre løsninger som fx DUBU
(Digitalisering af Udsatte Børn og Unge).

Fælleskommunal rammearkitektur
KL har udarbejdet en overordnet arkitektur – en fælleskommunal
rammearkitektur – frigjort fra KMD. Dette resulterede i programmet
Monopolbruddet, som virkeliggør frigørelsen fra KMD’s monopolsystemer.
Monopolbruddet består af mange projekter hos flere organisationer,
primært KOMBIT/KL og Udbetaling Danmark. Monopolbrudsprogrammet hos KOMBIT, som er en del af realiseringen af KL’s fælleskommunale rammearkitektur, består af to hovedområder: en række
nye støttesystemer som tager sig af fx sikkerhed, organisation mv.
som anvendes af alle løsninger, og en række nye fagsystemer som
direkte erstatter KMD’s monopolsystemer. Nedenstående figur viser
systemerne i monopolbruddet. KOMBIT’s nye løsninger i monopolbruddet bliver primært fælleskommunale løsninger, dvs. løsninger
som anvendes i alle 98 kommuner.

Principperne fra monopolbruddet, bl.a. opdelingen i støttefunktionalitet og fagsystemløsninger, er bragt videre i Rammearkitekturen, hvor
man arbejder med fælleskommunale løsninger, som går videre end
monopolbruddet. Arkitekturen beskrives via en række byggeblokke,
logiske komponenter, som arkitekturen opbygges af i en trinvis udbygning. Tilsammen udgør byggeblokkene en målarkitektur – den
arkitektur man arbejder henimod.
Nedenstående tegning viser målarkitekturens byggeblokke, som de
ser ud i 2019. De grønne byggeblokke er beskrevet, mens de orange
endnu kun er identificeret.
Nogle byggeblokke er udviklet, fx Sag, mens andre endnu kun findes
i tegninger som nedenstående, fx Betaling.
En byggeblok beskriver i sin grundessens, hvilke data, hændelser og
interfaces der er for en logisk bloks data. Et eksempel er ”betalingsbyggeblok” der p.t. er under design, og som, når færdigdesignet, vil
give en fælles standard mellem kommunale it-systemer for, hvilke
data en betaling indeholder, hvad man kan gøre med en betaling (fx
kan et fagsystem bede et økonomisystem om at lave en betaling/
opkrævning), samt hvordan systemer kan sende betalingsinformation til hinanden.

Figur 8 Byggeblokke i Rammearkitekturen, kilde KOMBIT
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Kommunernes data og Infrastruktur
Kommunernes Data og Infrastruktur (KDI) er det program hos KOMBIT, som stiller grunddata som CVR- og CPR-numre samt data fra
fagsystemer til rådighed for rammearkitekturens løsninger. Dette
leveres via projekterne Støttesystemerne og Serviceplatformen.
Støttesystemerne er en delvis realisering af de byggeblokke, som
er klar til drift.
Følgende støttesystemer findes p.t hos KOMBIT:
• Administrationsmodul
• Adgangsstyring for systemer

Borgernes adgang til egne data
– projekt Borgerblikket
Projekt Borgerblikket er en del af KL-projektet for ”Borgerens adgang
til egne data” og blev med Økonomiaftalen for 2020 en del af Mit
Overblik. Borgerblikket er således KL’s og KOMBIT’s projekt for at
gøre kommunale data tilgængelige for borgerne på Mit Overblik.
Projekt Borgerblikket kan således på sigt komme til at levere data
om aftaler, betalinger og frister til Mit Overblik, baseret på rammearkitekturens byggeblokke.
Følgende byggeblokke forventes at kunne anvendes til aftaler,
betalinger og frister:
• Sags- og Dokumentindeks

• Adgangsstyring for brugere
• Beskedfordeler

• Ydelsesindeks

• Klassifikation

• Indsatsindeks

• Organisation

• Aktivitetsindeks

• Sags- og Dokumentindeks

• Betalingsindeks

• Ydelsesindeks
Støttesystemerne udstilles via Serviceplatformen, som fungerer
som en integrationsplatform, der tilbydes en samlet indgang til
Støttesystemerne.
I forhold til Mit Overblik er det primært indekserne, som indeholder
relevant information.

Aktivitets- og Betalingsindekserne er endnu ikke realiseret, hvorfor
deres indhold endnu ikke er kendt. Dog findes en foreløbig informationsmodel for Aktivitet, og hvis den eller noget lignende realiseres,
vil byggeblokken og evt. tilhørende indeks indeholde de aftaleinformationer, som er nødvendige til Mit Overblik.

Figur 9 Borgerblikket bygger på støttesystemerne og serviceplatformen hos KOMBIT, kilde KL og KOMBIT
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Fra 2021 forventer kommunerne at kunne udstille oplysninger om
den overordnede indsats (fx en bevilling) og fra 2023 oplysninger
om aktiviteter (fx møder) som en del af den helorienterede indsats,
som er aftalt mellem kommunerne og staten. Den helorienterede
indsats er et opgør med silotænkningen i lovgivningen. Herudover er
der fokus på koordinering og helhedstænkning af indsatser over for
borgerne, hvor koordinering af aftaler og frister formentlig vil indgå.
Hvorledes udstillingen kommer til at foregå (fx hvilke indekser som
realiseres) er ikke endeligt afklaret.
Selve udstillingen forventes at ske gennem integrationsløsningen
Borgerblikket, som er en del af Serviceplatformen.

Kommunernes
Ydelsessystem KY

Kommunernes
Sygedagpengesystem
KSD

Økonomi i Rammearkitekturen
Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) er en del af Serviceplatformen
hos KOMBIT. ØiR er en fornyelse af snitfladerne til økonomisystemerne, der tidligere anvendte en de-facto standard baseret på
KMD’s snitflader. Al kommunikation via ØiR snitfladerne går gennem
Serviceplatformen.
Ved at anvende ØiR afkobles fagsystemerne fra økonomisystemerne, hvilket på sigt vil lette muligheden for at udskifte såvel fag- som
økonomisystem i kommunerne. ØiR indeholder snitflader til finans-,
debitor- og fakturatransaktioner. Nedenstående figur viser ØiR på
konceptniveau.

Fælles
Bibliotekssystem
FBS

Institutionssystem(er)

...

Serviceplatformen
(ØR)
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Fujitsu
Prisme

EG Øs Indsigt

Figur 10 Koncepttegning for ØiR, kilde KOMBIT
En anden metode til at hente betalinger og tilhørende frister kan
være ØiR snitfladen. Ikke alle debitortransaktioner går i dag via ØiR
og Serviceplatformen, da nogle systemer stadig anvender de ældre
lokale og direkte snitflader eller slet ikke sender opkrævninger via
debitorsystemerne.

Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark er en offentligt reguleret, selvejende institution,
der står for udbetaling af en række offentlige ydelser. Udbetaling
Danmark finansieres primært af kommunerne, og staten finansierer
en mindre del grundet opgaver overtaget fra Skat. En del meddelelser fra UDK regnes derfor med til kommunale meddelelser og
indgår i denne rapport.
UDK har ansvar for en række offentlige ydelser – fx folkepension,
barselsdagpenge og boligstøtte.
I forbindelse med administration af disse ydelser sender UDK Digital
Post til borgere, hvor der indgår en række frister, bl.a. for hvornår
borgeren skal levere diverse dokumentation til UDK. Desuden er
der en del betalinger, som typisk skyldes, at der er udbetalt for store
ydelser. UDK sender Digital Post til borgerne med disse betalinger.
UDK kommunikerer desuden med borgerne via et større antal selvbetjeningsløsninger, som tilgås via Borger.dk.

Regioner
Regionerne varetager en række opgaver, som bedst løses decentralt, men som samtidig kræver et større befolkningsgrundlag, end
selv større kommuner har. Regionerne er ansvarlige for sygehusvæsenet, regional udvikling, jordforurening, nogle institutioner inden
for socialområdet mv.

Kort om regionernes it-infrastruktur i dag
Sundhedsområdet er præget af mange it-løsninger, som dækker
forskellige specialer.
Det gennemgående system på sundhedsområdet er elektroniske
patientjournaler. Fra 2021 vil der udrulles to elektroniske patientjournal platforme i Danmark: Sundhedsplatformen i Region Sjælland
og Region Hovedstaden, og MidtEPJ, EPJ Syd og NordEPJ i Vestdanmark, der alle er baseret på samme løsning.
På Sundhedsområdet, både globalt og i Danmark, har der pågået en
standardisering gennem mange år, bl.a. for bedre at kunne udveksle
data og skabe sammenhæng i data. I Danmark er denne standardisering og dataudstilling primært varetaget i regi af MedCom og
Sundhedsdatastyrelsen.
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Sundhedsdatastyrelsen

Aftaleoversigt

Sundhedsdatastyrelsen har til opgave at skabe sammenhængende
sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere
samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.

Aftaleoversigten giver patienter og deres pårørende mulighed for
at få et samlet overblik over de aftaler, de har med hospitaler, kommuner og egen læge. Derudover er det planen, at løsningen skal
give sundhedspersoner mulighed for at koordinere aftaler på tværs.
Aftaleregistret modtager aftaleoplysninger fra aktørerne på sundhedsområdet og udstiller de samlede oplysninger til visningsplatforme, blandt andet sundhed.dk. En borgers aftaler kan også hentes
ned til lokalt planlægningssystem hos en sundhedsaktør, så forløb
med flere sundhedsaktører bedre kan planlægges optimalt for borgeren.

Sundhedsdatastyrelsen står, blandt mange andre projekter, bag
Den Nationale Serviceplatform (NSP) som skal gøre det muligt at
anvende nationale registre og services direkte i patientbehandlingen. Ud over at give adgang til nationale services er NSP’en også
en teknisk infrastruktur, der har indbygget en række komponenter,
som understøtter de tilkoblede services.
Et af Sundhedsdatastyrelsens programmer hedder ”Et samlet patientoverblik”, hvori projektet Aftaleoversigt indgår. Aftaleoversigten
er en del af økonomiaftalen for 2020, og ifølge aftalen skal funktionaliteten udbredes nationalt inden 3. kvartal 2021.

Teknisk er aftaleoversigten en udvidelse af NSP’ens dokumentdelingsservice, hvor journaler mv. allerede deles mellem sundhedsaktører.
Nedenstående tegning viser aftaleoversigten på logisk niveau

Visningsklient

Oversigt over aftaler for borger
pba. forspørgelse

National Service
Platoform (NSP)
Dokument register

Registrering
af data

Registrering af data
Dokumentopbevaring
NSP

Dokumentopvaring
decentralt
Oprettelse, nedlæggelse
og ændring af aftaler centralt
Oprettelse, nedlæggelse
og ændring af aftaler decentralt

Aftalekilde

Aftalekilde

Figur 11 Logisk overblik over Aftaleoversigt, forsimplet figur fra SDS
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On demand
dokument kilde

Aftalekilde (document source) er de systemer, som leverer aftaler, fx PAS/EPJ, EOJ, Praksissystemer mv. Aftalerne afleveres og
vedligeholdes i Dokumentopbevaring (document repositories)
som enten kan findes decentralt (fx i Regionen) eller på NSP’en.
Dokumentopbevaring vedligeholder et Dokument register, som er
et register over alle aftaler. Registret indeholder også information
om, i hvilket Dokumentopbevaringsregister aftalens detaljer kan
hentes. Tilsvarende findes en On demand dokument kilde (On
demand document source), hvor aftaler ligeledes kan opbevares
og hentes.
Når en Visningsklient (Document consumer), fx Mit Overblik eller
sundhed.dk, har behov for en borgers sundhedsaftaler, spørges
på et CPR-nummer. Dokument registret returnerer en liste over
borgerens aftaler inden for de opsatte kriterier (fx periode) sammen
med en henvisning til, i hvilket Dokumentopbevaringsregister selve
aftalerne kan hentes. Visningsklienten kan derefter hente detaildata
på relevante aftaler.
Derved vil Aftaleoversigten på sigt kunne stille sundhedsområdets
aftaler til rådighed for Mit Overblik.

Perspektivering i relation til aftaler,
betaling og frister på Mit Overblik
I dette afsnit vurderes infrastrukturen i kommuner og regioner i
relation til de behov, som er identificeret i relation til præsentation
af aftaler, betalinger og frister på Mit Overblik.
På baggrund af ovenstående gennemgang tegner det sig to centrale
kildemuligheder til kommunale og regionale aftaler, betalinger og
frister: KOMBIT’s indekser via Borgerblikket og Aftaleoversigten.
Såfremt de to kilder udbygges efter visionerne, vil de holde data
for store centrale systemområder, der er relevante for Mit Overblik.
Ligeledes bygges, udbygges og vedligeholdes de to kilder ikke
primært for at levere data til Mit Overblik men også for at give organisationerne og fagpersonale overblik, statistik mv, hvilket forhåbentlig
kan være med til at sikre datakvaliteten fra kilderne.

der at være mange kommunale aftaler og frister, som ikke indgår
i indsatsindekset. Disse forventes først at være tilgængelige, når
aktivitetsindekset implementeres.

Anvendelse af Serviceplatformens ØiR snitflade og udfordringerne hermed
Da det er usikkert, hvorvidt, og i givet fald hvornår, et Betalingsindeks bliver etableret, anbefaler KOMBIT at anvende ØiR snitfladens
muligheder for at hente data om kommunale betalinger, inden et
eventuelt betalingsindeks er etableret.
Anvendelsen af ØiR snitfladen rummer to udfordringer i nuværende
version af snitfladen. For det første er det ikke alle betalingstransaktioner i kommunerne, som findes i debitorsystemerne. Det er p.t.
ukendt, hvor stor en udfordring dette er.
For det andet kræver brug af ØiR snitfladen, at der skal spørges
mod hvert enkelt debitorsystem separat. Når en borger logger på Mit
Overblik, kan kommunetilhørsforhold udledes – og der kan derfor
spørges på betaling i bopælskommunen. Men det vil ikke være muligt at vise eventuelle betalinger i andre kommuner, uden at skulle
sende forespørgsel til samtlige kommunale debitorsystemer, hvilket
ikke betragtes som praktisk muligt. KOMBIT arbejder dog på at løse
denne problemstilling, så borgeren kan se alle fordringer, uanset
hvilke kommuner de ligger i.
ØiR snitfladen er i anvendelse og vil kunne implementeres fra 2021.
Det bør derfor overvejes, om ØiR snitfladen på sigt bør indgå som
målarkitektur, idet det er usikkert, om et Betalingsindeks realiseres,
og ØiR snitfladen forventes at kunne tilvejebringe stort set samme
information.

Komponent
ØiR snitfladen

Komponent

Udfordringer

Ydelses-/indsatsindeks

Forventes ikke at indeholde
alle kommunale aftaler og
frister

• Forventes ikke at indeholde
alle kommunale betalinger
• Kun betalinger i hjemkommune og evt. fra UDK forventes præsenteret i nuværende version (men på sigt
forventes betalinger fra alle
kommuner at kunne vises)

Anvendelse af indeks og udfordringerne
hermed
Ift. at hente data via indekser er der primært identificeret udfordringer med indekserne ”ydelses- og indsatsindeks”. Indsatsdata, fx
at man er bevilget misbrugsbehandling i en periode, forventes at
blive en del af ydelsesindekset fra 2021, og dataene forventes at
indeholde de oplysninger, som er nødvendige blandt andet i forhold
til helhedsorienteret indsats. Men i og med at indeksets anvendelse
i først omgang er målrettet helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe borgere med komplekse og sammensatte problemer, forventes

Udfordringer

Tabel 5. Udfordringer ved ØiR snitfladen

Opsummering
Del 4 har præsenteret de kommunale og regionale komponenter
og systemer, som forventes at indgå i leverancen af data til Mit
Overblik. Del 3 præsenterede de fællesoffentlige komponenter, som
forventes at blive anvendt i forbindelse med aftaler, betalinger og
frister på Mit Overblik. I næste del, del 5, samles de kommunale,
regionale og fællesoffentlige komponenter til forslag til mål- og
transitionsarkitekturer.

Tabel 4. Udfordringer ved ydelses-/indsatsindeks
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Mål- og transitionsarkitektur for kommunale og regionale aftaler, betalinger og frister
på Mit Overblik
data, vil det ikke være god målarkitektur. Formentlig vil det tage
lang tid at spørge alle systemer, ligesom det vil belaste systemerne
i kommuner og regioner unødigt meget.

Del 3 og 4 har introduceret de fællesoffentlige og fælleskommunale
infrastrukturer, som er vurderet relevante i forhold til kommunale og
regionale aftaler, betalinger og frister på Mit Overblik. Kapitlerne har
ligeledes behandlet de udfordringer, som de forskellige infrastrukturkomponenter kan have i forbindelse med leverance og opdatering
af data om aftaler, betalinger og frister på Mit Overblik.

En god målarkitektur er derfor en afvejning af mange faktorer som
performance, belastning, sikkerhed, tilgængelighed, økonomi osv.
Nedenstående figur viser den foreslåede overordnede målarkitektur
for kommunale og regionale data vedrørende aftaler, betalinger og
frister til Mit Overblik.

I denne del bindes infrastrukturkomponenterne fra del 3 og 4 sammen til et forslag til en målarkitektur og et enkelt eksempel på en
transitionsarkitektur.

Målarkitekturen er valgt, fordi den leverer relevante og aktuelle data
fra både kommunale og regionale systemer. De valgte kilder hos
KOMBIT og hos Sundhedsdatastyrelsen bygges, som beskrevet i
kapital 3 og 4, også med andre formål end Mit Overblik i sigte men
vil kunne levere en væsentlig mængde af de relevante data. Samtidig
er målarkitekturen relativt simpel, idet den anvender to primære
kilder til væsentlige datamængder. Ligeledes forventes KOMBIT
og SDS at kunne tilbyde de bedste muligheder for performance,
belastning og tilgængelighed i forhold til at hente data direkte fra
de kommunale og regionale kilder.

Den gældende målarkitektur udtrykker et forslag til den arkitekturløsning, der bør arbejdes henimod, men som muligvis aldrig
realiseres som følge af påvirkninger og hændelser, som ændrer
behov og muligheder undervejs i realiseringen af målarkitekturen.
Derfor arbejdes der med en transitionsarkitektur, som er et skridt
på vejen mod målarkitekturen, men som kan realiseres hurtigere. Som nedenstående figur viser, findes der reelt et kontinuum af
transitionsarkitekturer mod udviklingen af målarkitekturen. Her er
der valgt at udarbejde én transitionsarkitektur, som således skal
betragtes som et billede på, hvorledes infrastrukturen kan bevæge
sig mod målarkitekturen.

I dette forslag til en målarkitektur indhentes alle data til Mit Overblik
gennem orkestreringskomponenten, som indeholder overblik over,
hvor data kan hentes (Datakildekatalog), og hvilke løsninger som
indeholder data om borgeren (Indeks). Orkestreringskomponenten
tilbyder yderligere en række faciliteter, som fx sikrer sammenstilling
af data fra forskellige kilder. Performance søges bl.a. sikret via
indekserne, som sikrer, at der kun spørges i de løsninger, som har
data om borgeren.

Målarkitektur for aftaler, betaling
og frister
En målarkitektur beskriver målet eller den ønskede arkitektur. En
målarkitektur skal forsøge at skabe det optimale mix af strategi,
forretning og teknologi. En målarkitektur kunne fx være, at når en
borger logger ind, spørges der på data fra alle systemer i kommunerne og regioner. Selvom det sikrer, at man får alle tilgængelige
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Figur 12 Kontinuum af transitionsarkitekturer mod målarkitekturen
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Figur 13. Målarkitektur for kommunale og regionale aftaler, betalinger og frister
Kommunale data vedrørende aftaler, betalinger og frister, på nær
sundhedsaftaler og frister, hentes fra KOMBIT’s indekser, som er en
del af den kommunale rammearkitektur. Indekserne samler bl.a. data
fra alle 98 kommuner og udstiller dem samlet. Dermed kan relevante
data hentes ét sted i stedet for fra 98 kilder.
Aktivitets-/indsatsindeks indeholder kommunale og Udbetaling
Danmarks aftaler og frister på indeksform. Det anbefales, at der
arbejdes for, at de nødvendige metadata om aftaler og frister findes
registreret i Aktivitets-/indsatsindekset, således at det som udgangspunkt ikke bliver nødvendigt at tilgå aftaler og frister i kommunale
fagsystemer og hos Udbetaling Danmark for at kunne udstille data
på Mit Overblik.
Betalingsindeks indeholder de kommunale og Udbetaling Danmarks
betalinger (opkrævning) fra borgere. Det anbefales, at der arbejdes for, at de nødvendige metadata om borgerens betaling findes
registreret i Betalingsindekset, således at det som udgangspunkt
ikke bliver nødvendigt at tilgå de betalingsafleverende fagsystemer i
kommunerne og hos Udbetaling Danmark for at kunne udstille data
på Mit Overblik.
De kommunale fagsystemer og Udbetaling Danmarks fagsystemer afleverer metadata til Aktivitets-/indsatsindekset og Betalingsindekset. Derudover indeholder fagsystemerne de oprindelige aftaler,
som indekserne indeholder link til at tilgå. Ændringer og vedligehold
af aftaler, betalinger og frister skal ske i fagsystemerne, som efterfølgende opdaterer indekserne til at indeholde aktuel information.
Aftaler og frister relateret til Sundhedsområdet, både fra regionale

og kommunale løsninger som EPJ- og EOJ-systemer og privatpraktiserende læger/sundhedspersoner med aftaler med regionerne
(ydernummer), afleveres til Sundhedsdatastyrelsens aftaleoversigt.
Aftaleoversigten indeholder således metadata om borgerens sundhedsaftaler på tværs af sektorerne i det danske sundhedsvæsen.
Opdateringer af aftaler sker i kildesystemet, som opdaterer aftaleregistret. Aftaleoversigten er en del af Sundhedsstyrelsens program
”Et samlet patientoverblik” og er teknisk placeret på Den Nationale
ServicePlatform (NSP).
Ifølge aftaler på området skal alle parter på sundhedsområdet levere
data til aftaleoversigten fra 3. kvartal 2021, medmindre organisationen
er i gang med en systemudskiftning.
Øvrige kommunale og regionale systemer indeholder kommunale
og regionale løsninger, som ikke vil aflevere til en af de to primære
kilder. Til disse løsninger laves der direkte integration fra Orkestreringskomponenten.
I målarkitekturen vil hovedparten af de kortlagte aftaler, betalinger og
frister derfor blive stillet til rådighed for Mit Overblik fra to centrale kilder. Mange endnu ikke kortlagte aftaler, betalinger og frister forventes
at anvende samme kilder. Mit Overblik forventes derfor i teorien at
levere fyldestgørende og opdaterede oplysninger om udvalgte aftaler,
betalinger og frister efter realiseringen af målarkitekturen.
Det kan på nuværende tidspunkt ikke fastlægges, hvornår målarkitekturen kan realiseres, da Betalingsindekset endnu ikke er beskrevet
eller skitseret, og det endnu ikke er besluttet, om det skal bygges.
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Transitionsarkitektur
Transitionsarkitekturen beskriver, hvorledes en del af målene med
at udstille aftaler, betalinger og frister kan indfris, før målarkitekturen
er realiseret. Dette sker bl.a. ved udnyttelse af Næste generation
Digital Post (NgDP), hvor MeMo-formatet, som beskrevet tidligere,
giver mulighed for opmærkning af meddelelserne med relevant
metadata. Ligeledes anvendes KOMBIT’s ØiR snitflade.
Som beskrevet i indledningen er dette blot en af mange mulige
transitionsarkitekturer frem mod målarkitekturen. Transitionsarkitekturen, som er beskrevet her, er valgt ud fra, at den formentlig kan
realiseres i løbet af 2022-2023 ud fra de planer for komponenterne,
som kendes i dag. Muligheder og udfordringer ved de komponenter,
som indgår i transitionsarkitekturen, er beskrevet i de foregående
kapitler.
Nedenstående figur illustrerer et bud på, hvorledes en transitionsarkitektur kan se ud, når Orkestreringskomponenten og NgDP er
i drift i 2021.

KOMBIT forventer i løbet af 2021, som en del af kommunernes og
statens aftale om helhedsorienteret sagsbehandling, at kunne udstille indsatsoplysninger. Det forventes, at et indeks i 2023, måske
Ydelses-/indsatsindekset, vil indeholde oplysninger om aktiviteter,
fx nogle af de kommunale aftaler, som skal indgå i Mit Overblik.
Nogle aftaler, betalinger og frister fra kommunale løsninger kan præsenteres, hvis MeMo opmærkningen anvendes i NgDP. MeMo-opmærkningen erstatter Attentionformatet, men Attentionformatet kan
anvendes frem til 2023 af afsenderløsningerne til NgDP. Muligheden
for at vise aftaler, betalinger og frister fra NgDP afhænger således
af, at afsenderløsningen er skiftet til MeMo-formatet og aktivt anvender formatets muligheder for opmærkning. Herudover vil det være
nødvendigt at udarbejde retningslinjer/påkrævede måder, hvorpå
myndighederne opmærker. Fx at aftaler opmærkes med de samme
metadata, således at det kan præsenteres ensartet i overblikket.
Det bør dog understreges, at det faktum, at det dels først bliver
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Figur 14. Transitionsarkitektur for aftaler, betaling og frister for 2022-2023
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Praktiserende og
speciallæger

obligatorisk for myndigheder at anvende MeMo-opmærkningen
fra 2023, og at den frihed der ligger i anvendelsen af formatets
muligheder, udgør en risiko for anvendelsen af NgDP som direkte
datakilde for Mit Overblik.
I og med at Betalingsindekset ikke forventes realiseret foreløbig, vil
en del af betalingerne (opkrævningerne) kunne hentes via KOMBIT
Serviceplatform, hvor KOMBIT og kommunerne har implementeret Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) snitfladerne til interaktion
med de kommunale debitorsystemer. En af snitfladerne her giver
mulighed for en forespørgsel på betalinger.
Tilsvarende i målarkitekturen forventes nogle systemer og data ikke
at være tilgængelige fra KOMBIT eller SDS. Til disse systemer kan
der laves direkte integration. Men for hvert system skal det analyseres, om omkostningerne ved at lave direkte integration modsvarer
de gevinster, som opnås, specielt i forhold til at afvente og prioritere
arbejdet mod målarkitekturen.
Sundhedsaftaler og frister forventes at komme via Aftaleoversigten.
Her anbefales der således ikke en transitionsarkitektur, da realisering af Aftaleoversigten er aftalt, og det tekniske arbejde er igangsat.
Det anbefales, at der koordineres tæt med Sundhedsdatastyrelsen,
KOMBIT og KL på både teknisk og indholdsmæssigt niveau i forhold
til at opnå de bedste synergier og prioriteringer i arbejdet med de
forskellige løsninger.
Det anbefales, at der inden iværksættelse af en transitionsarkitektur,
som kun benyttes i en overgangsperiode, laves en detaljeret analyse
af risici, omkostninger og levetid for transitionsarkitekturen. Kun i de
tilfælde, hvor målarkitekturen af økonomiske, tekniske eller organisatorisk grunde ikke er gennemførlig inden for en acceptabel tidshorisont, bør transitionsarkitekturen iværksættes. Som beskrevet
tidligere forventes fx indekserne hos KOMBIT at blive anvendt til en
lang række andre formål end dataleverance til Mit Overblik, hvilket
naturligvis også er en væsentlig faktor i arkitekturovervejelserne.

Opsummering
Dette afsnit har præsenteret forslag til en målarkitektur, som primært
anvender KOMBIT’s indekser samt Aftaleoversigten som kilde. Da
usikkerheden om realisering og tidshorisont på KOMBIT’s indekser
er stor, er der ligeledes præsenteret et forslag til en transitionsarkitektur.
Næste del vil se på de kriterier, som anvendes til at vurdere værdien
af visningen af aftaler, betalinger og frister på Mit Overblik. 
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Kriterier for vurdering af aftaler, betalinger
og frister
Indledning
Dette afsnit vil se på de kriterier, som anvendes til at vurdere værdien
af visningen af en ABF’er på Mit Overblik for henholdsvis borgere
og myndigheder.

Disse parametre udgør:
• Forretningsmæssig værdi (borgerværdi og myndighedsværdi)
• Implementeringskompleksitet
• Volumen (af transaktioner)
• Resultatet af brugertests

Kriterier til vurdering
Analysen skal levere en ramme for implementering, dvs. en anbefaling til hvilke aftaler, betalinger og frister der skal vises på Mit
Overblik, via hvilke løsninger og på hvilket tidspunkt. Den anbefalede
ramme for implementering vil basere sig på en række parametre.
Parametrene er udvalgt i samarbejde med referencegruppen og
arbejdsgruppen som værende essentielle kriterier for vurderingen
af oplysningerne i de enkelte aftaler, betalinger og frister.

I denne del beskrives det, hvordan de fire parametre vil blive anvendt
for at vurdere den enkelte aftale, betaling og frist.
Parametrene forretningsmæssig værdi (delt op i borgerværdi og
myndighedsværdi) og parameteren volumen vil blive opgjort i en
konkret værdi (score). Parametrene implementeringskompleksitet og
resultat af brugertest opgøres som individuelle vurderinger beskrevet med tekst. I del 7 vil den samlede score for de kvantificerbare
parametre blive sammenholdt med vurderingerne på de ikke kvantificerbare – og samlet anvendt til en vurdering, der vil foreslå en
implementeringsramme for de kortlagte aftaler, betalinger og frister.
For at give et enkelt sammenligningsgrundlag på tværs af kortlægningerne vises den samlede score for de enkelte kvantificerbare
parametre i et radardiagram. Se bilag B Oversigt over værdi og
volumen. Nedenfor er et eksempel på en sådan visning:

Borgerværdi
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Volume i transaktioner

Myndighedsværdi

Figur 15. Radardiagram over kortlægninger

26

Rapport - Digitaliseringsstyrelsen | Peak Consulting Group

Forretningsmæssig værdi og risici
Den grundlæggende forretningsmæssige værdi, der skabes for
borger og/eller myndighed ved eksponering af informationer fra
aftaler, betalinger og frister via Mit Overblik, vil være det samlede
overblik: at informationen kan ses samlet ét sted. Denne forretningsmæssige værdi er dog gældende for alle aftaler, betalinger og
frister i kortlægningerne og fungerer derfor ikke som en individuel
parameter til at pege på ABF’er, der er mere relevante end andre
at eksponere i en initial implementeringsramme.
For at kvantificere den forretningsmæssige værdi af de enkelte
ABF’er over for hinanden bliver forretningsmæssig værdi i analysen
opgjort som værende informationer, der ved eksponering på Mit
Overblik understøtter borgeren i at kunne agere på oplysningerne
rettidigt, samt at borgeren oplever bedre service og overblik. For
myndigheder opgøres forretningsmæssig værdi til at være en mere
efficient sagsbehandling (der igen kommer borgeren til gode). For
hver enkelt kortlagt aftale, betaling eller frist vurderes det herefter,
i hvor høj grad eksponeringen af data fra hhv. aftalen, betalingen
eller fristen giver værdi for borger og/eller myndighed.
Grundlaget for vurderingen af forretningsmæssig værdi er dels en
destillering af målsætningerne fra en række fællesoffentlige strategier, dels en kvalificering foretaget af reference- og arbejdsgruppen.

Forretningsværdi

De fællesoffentlige strategier, der har bidraget til udformningen af målsætningerne, er flg.:
• Analyse af visning af kommunale sundhedsdata for borgere og
pårørende (udg. 2019)
• Strategi for digital sundhed 2018-2022
• Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
• Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020
• Offentlig service i verdensklasse (udg. 2018)
Kvantificeringen af værdi af de data, der er indeholdt i de enkelte aftaler, betalinger eller frister, bliver i nærværende analyse opgjort vha.
tre overordnede målsætninger for hhv. borger og myndighed:
Målsætninger for borger:
1.	 Kunne agere på oplysninger rettidigt
2.	 Bedre service og overblik
Målsætninger for myndighed:
3.	 Efficient sagsbehandling
Hver af de tre målsætninger er igen opdelt i en række indikatorer.
Indikatorerne er konkretiseringer af målsætningerne og er den direkte tolkning af, i hvor lav el. høj grad informationerne fra de enkelte
aftaler, betalinger eller frister giver værdi for borger eller myndighed.
Nedenstående skema viser, hvordan værdi for borger og myndighed
opgøres:

Målsætninger
Kunne agere på oplysninger
rettidigt

Borgerværdi
Bedre service og overblik

Indikator
Borger gøres opmærksom på oplysninger med
sundhedsmæssig konsekvens
Borgere og pårørende kan se oplysninger samlet
Borger gøres opmærksom på oplysninger med
sagsbehandlingsmæssig konsekvens
Borger ser egne oplysninger på tværs af myndighedslag

Oplysninger der sikrer efficient sagsbehandling
Efficient sagsbehandling

Myndighedsværdi

Færre henvendelser ved overblik
fra borgers side

Tabel 6. Borger- og myndighedsværdi
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Uddybning af de enkelte værdier:

Værdi – Borger

Værdi – Myndighed

1.	

3.	 Effektiv sagsbehandling

Øge borgernes mestring af eget liv
a) Borger gøres opmærksom på oplysninger med sundhedsmæssig konsekvens
Hvis borgeren modtager oplysninger, der kan have konsekvens for borgerens egen sundhed – fx aftale på sygehus til
operation – så vurderes disse til at have en værdi for borger
– lav eller høj.
b) Borgere og pårørende kan se oplysninger samlet

a) Oplysninger der sikrer effektiv sagsbehandling
Hvis aftaler, betalinger eller frister indeholder oplysninger,
der sikrer en mere effektiv sagsbehandling set fra myndigheds side, fx ved at borger responderer hurtigere på
forespørgsler eller retter sine data, så vurderes disse til at
have en værdi for myndighed – lavere eller højere
b) Færre henvendelser ved overblik fra borgers side

Hvis oplysninger fra aftaler, betalinger eller frister indeholder oplysninger, der sammenholdt med andre oplysninger i
et samlet overblik understøtter borgeren eller den pårørende i deres rolle som pårørende, så vurderes disse at have
en værdi for borger el. pårørende – lav eller høj.

Hvis aftaler, betalinger eller frister indeholder oplysninger,
som på nuværende tidspunkt ikke eksponeres og derfor
efterspørges af borger, så vurderes de at have en værdi
for myndighed, da eksponering af oplysninger forventes
at sænke antallet af henvendelser fra borgere. Derfor har
disse oplysninger en værdi – lav eller høj.

2.	 Bedre service og overblik
a) Borger kan fremme hurtigere behandling af egen sag
Hvis oplysninger fra aftaler, betalinger eller frister indeholder oplysninger, der understøtter borger i selv at kunne
fremme hurtigere behandling af egen sag, så vurderes disse at have en værdi for borger – lav eller høj. Behandling af
egen sag skal forstås bredt, idet det både kan dække over
en sag, der kræver handling eller beslutning fra både borger
og myndighed, eller fx betaling af en opkrævning
b) Borger ser egne oplysninger på tværs af myndighedsla
Hvis oplysninger fra aftaler, betalinger eller frister samlet set
giver borger et overblik over egne data på tværs af myndighedslag (stat, region, kommune), så vurderes disse at have
en værdi for borger – lav eller høj.

For hver kortlægning af hhv. en aftale, betaling eller frist er det
opgjort, i hvor høj grad denne slår ud på de ovenstående værdimarkører for hhv. borger og myndighed. Da aftaler, betalinger og
frister også eksponeres i andre sammenhænge, når borger interagerer med det offentlige, så skal det understreges, at værdi i denne
sammenhæng kun skal ses i en kontekst af, hvad der eksponeres på
Mit Overblik og derfor kun værdisættes op imod øvrige oplysninger
på Mit Overblik.
For både borger- og myndighedsværdierne opgøres disse på en
skala fra 1-5, hvor 1 betyder, at oplysningerne kun bidrager i meget lav grad til målsætningerne, og hvor 5 er en vurdering af, at
oplysningerne i meget høj grad bidrager til målsætningen. Det skal
understreges, at der er tale om en relativ skala, dvs. at en ABF’er,
som vurderes til at bidrage til målsætningerne i meget lav grad,
ikke nødvendigvis er irrelevant at vise på Mit overblik – kun at den
bidrager til at opfylde målsætningerne i mindre grad end øvrige
ABF’er. Fastsættelse af værdierne er sket i et samarbejde mellem
konsulenter og arbejdsgruppe:
Den samlede score for oplysningerne i hver kortlægning udregnes
således ved et simpelt pointsystem, der summerer mængden af
den samlede værdiscore for hhv. borgerværdier og myndighedsværdier. Herefter udregnes et gennemsnit for hhv. borgerværdi og
myndighedsværdi. Hver kortlægning af en aftale, betaling eller frist
kan derfor scores med en minimumsværdi på 1 for hhv. borger- og
myndighedsværdi, hvor den omvendt kan score maximalt 5 for hhv.
borger- og myndighedsværdi.

Vurdering
Score

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

1

2

3

4

5

Tabel 7. Skala til vurdering af borger- og myndighedsværdi
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Implementeringskompleksitet
Implementeringskompleksitet forholder sig til de udfordringer, som
opstår for at få data fra et fagsystem ind på Mit Overblik. På denne
”rejse” kan der opstå udfordringer – kompleksitet – flere steder og
af varierende karakter.
Nedenstående figur illustrerer de tre overordnede kompleksitetsfaktorer, som hver kortlægning vurderes på. Placering i ”tragten”
afspejler, hvor tæt på Mit Overblik kompleksiteten forventes at optræde. Ligeledes afspejler størrelsen på ”cirklen” den forventede
kompleksitet, hvis kompleksiteten optræder.

Den organisatoriske kompleksitet forventes således at ligge relativt
langt fra Mit Overblik men at have en væsentlig størrelse, idet den
ofte vil dække over, at arbejdsgange i kommunen eller regionen
skal ændres og implementeres. Derimod ligger Integrationsmæssig
kompleksitet relativt tæt på Mit Overblik, da det ofte vil handle om
en manglende snitflade, som Mit Overblik kan hente data fra. Her
forventes kompleksiteten også at være relativt mindre, da der kun
forventes to parter involveret: løsningen og Mit Overblik, og det er
en kendt opgave, som skal løses: udstilling af data.
Én kortlægning kan således have alle tre kompleksiteter i forskellige
grad, mens en anden kun har én af dem.

Organisatorisk
kompleksitet

Systemmæssig
kompleksitet

Integrationsmæssig
kompleksitet

Mit Overblik

Figur 26 Faktorer for implementeringskompleksitet
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Nedenstående tabel beskriver og definerer hver kompleksitetsfaktor i detaljer.

Kompleksitetsfaktor

Beskrivelse

Uddybning/eksempel

Organisatorisk
kompleksitet

Indeholder kompleksiteten af ændringer i arbejdsprocesser og arbejdsgange som det vurderes skal gennemføres for at kunne leve data
om aftaler, betalinger og frister i Mit Overblik

Som eksempel vurderes den organisatoriske
kompleksitet at være relativ lav vedrørende aftaler på Sundhedsområdet, da aftalerne i forvejen dokumenteres i relevante fagsystemer i
sundhedsorganisationerne.
Til gengæld kan der på betalingsområdet blive
behov for at omlægge arbejdsgange, systemanvendelse mv. for at gøre data tilgængelige på
Mit Overblik. Dermed bliver kompleksiteten
relativ høj.

Systemmæssig
kompleksitet

• Indeholder flere områder, som har med anvendelse og tilpasning af it-systemer at gøre:
• Kontraktmæssige kompleksitet – kan løsningen tilpasses eller skal man afvente et
nyudbud – som måske først finder sted om
mange år
• Udviklingsmæssig kompleksitet – formodes
det vanskeligt at tilpasse løsningen til at levere data til Mit Overblik
• Ændringer i it-landskab, fx anskaffelse eller
tilpasning af Output management system eller udvikling af indeks til håndtering af kommunikationen med Mit Overblik

Hvis en løsning skal fornyes via udbud i løbet af
to år – og den udviklingsmæssige kompleksitet
vurderes som værende relativ høj, vil anbefalinger være at udskyde ændringen af løsningen og
dermed afleveringen af data til Mit Overblik til en
ny kontrakt indeholdende krav om udstilling af
data til Mit Overblik er indgået.
Hvis den optimale løsning er integration via indeks, men dette løsningen endnu ikke er designet og derfor første forventes implementeret om
mange år, vil den systemmæssige kompleksitet
ligeledes være relativ høj og der skal sandsynligvis overvejes transitionsløsninger indtil indekset
er klar.

• Performancemæssige kompleksitet – hvis det
forventes, at løsningen vil få udfordringer i
forhold til levere de mængder data og med
den hastighed, som Mit Overblik fordrer

Integrationsmæssig
kompleksitet

Indeholder kompleksitet med tilpasning eller
udvikling af snitflade til udstilling af data til
Mit Overblik

Findes der allerede en snitflade, hvorfra relevante data kan hentes er kompleksiteten lavere end
hvis en ny snitflade skal specificeres og udvikles.

Tabel 9. Kompleksitetsfaktorer
Hver kortlægning vil blive vurderet i forhold til de tre kompleksitetsfaktorer. Vurderingen vil være en verbal beskrivelse af eventuelle

ler betaling. Det opgøres ikke, hvor mange borgere den digitale
postmeddelelse afsendes til men blot transaktionsmængden (antal

kompleksiteter, som imødeses for meddelelsestype. Vurderingen
vil ligeledes indgå i den samlede vurdering af meddelelsestype og
i forhold til, hvor hurtigt meddelelsestype anbefales implementeret,
evt. via transitions-/mellemstadieløsninger.

postmeddelelser). Transaktionsmængden benyttes i rapporten til at
give et billede af, for hvor mange borgere aftalen, betalingen eller
fristen er relevant/gældende. Disse inddeles herefter i en skala i
forhold til volumen af transaktioner:

Volumen

For hver enkelt kortlægning påføres det herefter, hvilken af de tre
kategorier den enkelte kortlægning tilhører.

For hver enkelt kortlægning opgøres det, hvor mange digitale
postmeddelelser der afsendes årligt af den enkelte aftale, frist el-

Volumen i transaktioner
Skala

1
0 – 50.000

2
50.000 – 1.000.000

Tabel 10. Skala for volumen i transaktioner
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5
1.000.000 +

Risici
Ud over de ovenfor angivne individuelle parametre for værdi, implementeringskompleksitet og volumen er der også afdækket en
række risici, som er kendetegnende for flere af kortlægningerne.

Risiko

Disse risici bør også medtages i et samlet billede ved valg af implementeringsramme. Risici ved eksponering på Mit Overblik kan
helt overordnet fx udgøre:

Beskrivelse

Konsekvens

Risiko ved at ikke alle data initialt vises på Mit Overblik.

Herved kan borger miste tillid til løsningen, hvis denne
ikke medtage samtlige data en given borger forventer at
finde. Dette er dog en generel problemstilling der arbejdes
med ift. Mit Overblik

Risiko ved inkonsistens mellem visning på portaler.

Borger ser et sæt data på Mit Overblik tilhørende en aftale,
betaling eller frist, men kan se et andet sæt data – eller
større/mindre udsnit af data - tilhørende den samme aftale,
betaling eller frist på en anden offentlig portal.

C.

Risiko for manglende information i overblikket. Borger
modtager tiden til operationen, men tilhørende information, f.eks. at man skal møde fastende når man møder
op, mangler.

Borger modtager ikke information om f.eks. yderligere frister, der kræver handling.

D.

Risiko ved opdateringskadencen er uens mellem Mit
Overblik og øvrige systemer borger tilgår. Mit Overblik
opdateres med en langsommere kadence og derfor vises
oplysningerne før i øvrige systemer, borgeren tilgår.

Borger mister tilliden til datakonsistens på Mit Overblik
og vælger i sidste ende at tilgå data via andre systemer.

Risiko ved manglende datakvalitet. At data som afleveres
fra respektive fagsystemer ikke egner sig til at blive udstillet
i en borgervendt visning.

Borgere får vist data, der virker indforstået, og som ikke
har en kvalitet, der egner sig til eksponering uden for fagsystemerne.

A.

B.

E.

Tabel 8. Afdækkede risici

Brugertest

Opsummering

Som en del af denne analyse er der blevet foretaget en brugertest af
en prototype på Mit Overblik med fokus på visning af aftaler frister
og betalinger. Kortlægningerne udtrykker en ’brugerværdi’ vurderet
af fagpersoner/regionale og kommunale medarbejdere og har derfor
ikke en direkte borgervinkel. Brugertesten skulle dels afdække de
forventninger, der er til Mit Overblik, dels få brugernes indtryk og
vurdering af Mit Overblik og de typer af aftaler, frister og betalinger
de vil blive præsenteret for på Mit Overblik.

I denne del er de værdikriterier præsenteret, som sammen med
volumen og vurdering af implementeringskompleksitet anvendes
til at vurdere implementeringsrammen for de aftaler, betalinger og
frister, som er kortlagt i analysen.
Næste del af rapporten beskriver, hvordan de beskrevne parametre
er blevet benyttet til at vurdere de kortlagte aftaler, betalinger og
frister.

Brugertesten blev gennemført ved at hjælp af remote, som en
modereret tænke-højt test. De seks udvalgte testpersoner var demografisk fordelt mellem Sjælland og Jylland, og det har været et
kriterium i rekrutteringsprocessen, at alle brugere jævnligt var i
kontakt med det offentlige.
Undersøgelsens overordnede mål var at undersøge hvorvidt:
1.	 borger synes, det er nyttigt at have et overblik over aftaler
2.	 borger synes, det er nyttigt at have overblik over frister
3.	 borger synes, det er nyttigt at have overblik over betalinger
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Kortlægninger af aftaler,
betalinger og frister
Indledning

Kortlægninger

Denne del af rapporten beskriver, hvordan aftalerne, betalingerne og
fristerne er blevet vurderet med henblik på at kunne anbefale, hvilke
af disse der med fordel kan vises på Mit Overblik, og hvordan data
til denne visning skal hentes. De enkelte aftaler, frister og betalinger
bliver vurderet i bilag D Kortlægninger.

I arbejdet med kortlægningerne af aftaler, betalinger og frister har
arbejdsgruppen på en række møder diskuteret den konkrete værdi,
det vil give at vise oplysningerne på Mit Overblik. Oprindelig bestod
denne bruttoliste af aftaler, betalinger og frister af 54 emner, der
efterfølgende blev til 27 emner, som arbejdsgruppen fandt det mest
relevant at få vist på Mit Overblik.

Denne del danner dermed baggrunden for den anbefalede implementeringsramme, som bliver præsenteret i del 8.
Det første afsnit vil beskrive selektionen af ABF’er til analyse/scope
for kortlægningen for derefter kort at opsummere de delkonklusioner, der er givet i hhv. del 3, 4 og 5. Til sidst beskrives, hvordan
ABF’erne er vurderet ud fra beskrevne kriterier med henblik på
anbefalinger til, hvilke ABF’er der vil have størst værdi at vise på
Mit Overblik og i hvilken rækkefølge.

Arbejdsgruppen har herefter på en række efterfølgende møder
reduceret denne liste yderligere. Da betalingerne Betaling af parkeringsafgifter, Betaling af daginstitution, fritidsordning m.m., Byggesagsgebyr, Bøder ifm. flytninger og ifm. påbud efter planloven
behandles stort set ens i forhold til den anbefalede løsning, så blev
disse samlet under kortlægningen Betalinger generelt. Ligeledes
dækker Betalinger fra UDK og Frister fra UDK over flere ABF’er
som er samlet under én kortlægning. Den samlede liste af emner,
der blev udvalgt til analyse, er derfor på 18 emner.

54

emner

27

emner

Figur 17. Udvælgelse af kortlægninger
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Aftaler, betalinger og frister som er
udvalgt til analyse
ABF’erne i nedenstående tabel er det endelige datasæt af emner,
ud fra hvilke der vil blive peget på en implementeringsramme:

Meddelelse

Myndighed

Aftaler på sundhedsområdet

Kommune/Region

Tandpleje-aftaler

Kommune

Jobcenter-aftaler

Kommune

Aftaler i Borgerservice bestilt via tidsbestilling fx til pas/kørekort

Kommune

Aftaler i AULA om forældremøder, skole/hjem samtaler

Kommune

Frister i forbindelse med byggesager

Kommune

Partshøringer inden for flytteområdet

Kommune

Betalinger generelt

Kommune

Betalinger fra UDK

Kommune/UDK

Frister fra UDK

Kommune/UDK

Aflevering af dokumentation vedr. kontanthjælp

Kommune

Aflevering af dokumentation vedr. sygedagpenge

Kommune

Fornyelse af parkeringslicenser

Kommune

Skoleindskrivning

Kommune

Partshøringsfrister, byggesager

Kommune

Anvisning af plads i daginstitution

Kommune

Diverse sagsbehandling med aftaler og frister

Kommune

Partshøringsfrister generelt

Kommune

Tabel 12. Aftaler, betalinger og frister udvalgt til analyse
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Kortlægninger der er valgt fra
Emnerne i nedenstående tabel indgik i den første bruttoliste med
ABF’ere, men arbejdsgruppen har fravalgt, at der arbejdes videre
med emnet. Tabellen indeholder ligeledes begrundelsen for fravalget.

Meddelelse

Myndighed

Begrundelse for fravalg

Udløb af pas og kørekort

Kommuner

Er af arbejdsgruppen blev defineret til at være udenfor scope da data vil blive hentet
fra autoritative registre hos Rigspolitiet og ikke fra den enkelte kommune - og var
således ikke relevant at indbefatte i denne analyse

Aflevering af bøger på
bibliotek

Kommuner

Blev af arbejdsgruppen vurderet som værende af for ringe betydning til Mit Overblik.
SMS og e-mail blev vurderet mere egnet pga. kort frist fra notifikation til afleveringsfrist.

Sociale opgaver

Regioner

Meget lille volumen og mindre relevant for borgeren

Telemedicinsk projekt
(FUT)

Regioner og
kommuner

Vil aflevere til SDS aftaleoversigt

Møder vedr. byggesager

Kommuner

Meget lille volumen

Det regionale miljøområde

Regioner

Lille volumen

Besked om udløb - blåt
sygesikringsbevis

UDK

Indgår ikke

Tabel 13. Fravalgte meddelelser
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Resultat af vurderinger

Myndighedsværdi:

Værdier

Samlet viser opgørelsen, at oplysningerne i 11 kortlægninger bidrager i nogen (værdi = middel), høj eller meget høj (værdi = høj) grad
til målsætningerne om myndighedsværdi:

Hver kortlægning af hhv. en aftale, betaling eller frist bliver vurderet ud fra de fastsatte værdier, der er opgjort for hhv. borger og
myndighed.
For både borger- og myndighedsværdierne opgøres disse på en
skala fra 1-5 for, hvor 1 betyder, at oplysningerne kun bidrager i
meget lav grad til målsætningerne, og hvor 5 er en vurdering af, at
oplysningerne i meget høj grad bidrager til målsætningen.
For de 18 udvalgte kortlægninger kan den samlede opgørelse af
hhv. værdi for borger og værdi for myndighed ses samlet i bilag B
Oversigt over værdi og volumen.

• Aftaler på sundhedsområdet
• Jobcenter-aftaler
• Tandpleje-aftaler
• Betalinger generelt
• Betalinger fra UDK
• Frister fra UDK
• Partshøringsfrister generelt
• Aflevering af dokumentation vedr. kontanthjælp

Borgerværdi:
Samlet viser analysen, at 9 ABF’er bidrager i nogen (værdi = middel),
høj eller meget høj (værdi = høj) grad til at opnå målsætningerne
for borgerværdi. Det er henholdsvis:

• Partshøringsfrister, byggesager
• Diverse sagsbehandlinger med aftaler og frister
• Anvisning af plads i daginstitution
For 9 af disse gælder det, at de kun bidrager til målsætningerne om
myndighedsværdi i nogen grad, men for de resterende 2 gælder det,
at de i høj grad bidrager til målsætningerne om myndighedsværdi:

• Aftaler på sundhedsområdet
• Jobcenter-aftaler
• Diverse sagsbehandlinger med aftaler og frister

• Aftaler på sundhedsområdet

• Betalinger generelt

• Anvisning af plads i daginstitution

• Betalinger fra UDK
• Frister fra UDK
• Aflevering af dokumentation vedr. kontanthjælp
• •Aflevering af dokumentation vedr. sygedagpenge
• Anvisning af plads i daginstitution

Samlet set for borgerværdi og myndighedsværdi viser opgørelsen,
at oplysningerne i 13 ud af 18 kortlagte ABF’er bidrager i nogen,
høj eller meget høj grad til målsætningerne for forretningsværdi
(borgerværdi og myndighedsværdi set samlet). Specifikt bidrager
12 i nogen grad til målsætningerne for forretningsværdi, 3 bidrager
både i nogen og høj grad, og én bidrager i meget høj og høj grad.

Hvis man ser på de resterende 9 ABF’er, så viser opgørelsen, at
de alle placerer sig i kategorierne ’I meget lav grad’ og i ’I lav grad’
(værdi = lav), når der ses på, i hvor høj grad de bidrager til at opnå
målsætningerne for borgerværdi.
Af de 9 ABF’er, der i nogen, høj eller meget høj grad bidrager til at
opnå målsætningerne for borgerværdi, så bidrager 7 i nogen grad,
2 i høj grad og en enkelt i meget høj grad:
• Aftaler på sundhedsområdet
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Nedenfor er vist en samlet oversigt over de enkelte ABF’er og deres individuelle vurdering for hhv. borger- og myndighedsværdi. Hvis det er
blevet vurderet, at ABF’en i nogen, høj eller meget høj grad bidrager til målsætningerne om borger- og/eller myndighedsværdi, så er dette
markeret med et ’X’:

Meddelelse

Borgerværdi – oplysninger
bidrager til målsætningerne
Nogen
grad

Høj grad

Myndighedsværdi – oplysninger
bidrager til målsætningerne

Meget høj
grad

Nogen
grad

X

Aftaler på sundhedsområdet

X

-

-

X

Jobcenter-aftaler

-

X

Aftaler i Borgerservice bestilt via tidsbestilling fx til pas/kørekort

-

-

-

-

-

-

Aftaler i AULA om forældremøder,
skole/hjem samtaler

-

-

-

-

-

-

Frister i forbindelse med byggesager

-

-

-

-

-

-

Partshøringer inden for flytteområdet

-

-

-

-

-

-

Betalinger generelt

-

-

-

-

-

-

Betalinger fra UDK

X

X

Frister fra UDK

X

X

Aflevering af dokumentation vedr.
kontanthjælp

X

X

-

-

-

X

X

X

Fornyelse af parkeringslicenser

X

Skoleindskrivning

-

-

-

-

-

-

Partshørings-

-

-

-

-

-

-

frister, byggesager

-

-

-

X

Anvisning af plads i daginstitution

X

Diverse sagsbehandling med aftaler
og frister

X

Partshøringsfrister generelt

-

X
X
-

-

X

Tabel 14. Samlet oversigt over vurderinger af ABF’ere
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Meget høj
grad

Tandpleje-aftaler

Aflevering af dokumentation vedr.
sygedagpenge

-

Høj grad
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Hvis man sammenholder resultatet af, hvilke aftaler, betalinger og
frister der vurderes at have højest borgerværdi med resultatet af
brugertesten fra del 6, så peger resultaterne til et vis grad samme
vej. Der er for brugere/borgere en selvstændig værdi i selve det
overblik over aftaler, betalinger og frister, Mit Overblik vil give, og oplysninger, der fx har en sundhedsmæssig konsekvens, vægtes højt.
De overordnede konklusioner fra brugertesten er følgende:
• Brugerne tager godt imod Mit Overblik – Aftaler, frister og betalinger
• Størstedelen af brugerne kan se sig selv anvende overblikket
• Indholdet på siden lever op til brugernes forventninger
• Usikkerhed i forhold til om alle data kan findes på siden, således
at brugerne kan sikre sig, at de ikke overser eller glemmer noget
• Brugerne er fortalere for, at sundhedsdata og alle andre data er
placeret sammen.
• Eneste udfordring, de ser heri, er, hvis mængden af data bliver
for stor, så der er risiko for at miste overblikket
• Udfordring for brugerne at prioritere data
Brugertestens resultat bærer derudover præg af, at brugerne over
en bred kam i høj grad peger på oplysninger som relevante, hvis de
er tæt på deres livssituation, fx frist for aflevering af dokumentation
til beregning af ældrecheck. Frister som levering af dokumentation
i forbindelse med ældrecheck vurderes også til at bidrage i nogen
grad til målsætningen om borgerværdi i ovenstående samlede overblik, hvor den er indeholdt i den overordnede kortlægning over Frister
fra UDK. På samme måde har fx aflevering af dokumentation vedr.
sygedagpenge og jobcenteraftaler høj prioritet hos de brugere, for
hvem det er relevant – disse er ligeledes vurderet til i nogen grad
at bidrage til målsætningerne om borgerværdi.
Omvendt prioriterer alle brugere frister i forbindelse med søgning
og accept af daginstitutions- og skolepladser lavt, hvilket igen kan
skyldes, at dette ikke var relevant for nogen af testpersonerne. Vurderingen i forhold til borgerværdi i kortlægningerne er dog stadig,
at anvisning af daginstitutionsplads har nogen værdi i forhold til
målsætningerne for borgerværdi.

For de 18 udvalgte kortlægninger kan den samlede opgørelse af
transaktioner på landsplan årligt ses samlet i bilag B Oversigt over
værdi og volumen.
Mængden af meddelelser for den enkelte kortlægning opgøres herefter i antal transaktioner. Af oversigten vises det at:
• 1 kortlægning har et antal transaktioner årligt på landsplan, der
ligger under 50.000.
• 12 kortlægninger har et antal transaktioner årligt på landsplan
mellem 50.000 – 1.000.000.
• 6 kortlægninger har et antal transaktioner årligt på landsplan, der
ligger over 1.000.000
For 4 kortlægninger er det eksakte antal transaktioner ikke kendt.
De 6 kortlægninger, der har et antal transaktioner årligt på landsplan
over 1 mio., er følgende:
• Aftaler på sundhedsområdet
• Jobcenter-aftaler
• Tandpleje-aftaler
• Frister fra UDK
• Betaling af parkeringsafgifter
• Betaling af daginstitution, fritidsordning m.m.

Arkitektur
Arkitekturvurderingen baserer sig på de opstillede mål- og transitionsarkitekturer fra del 5. For hver aftale, betaling og frist er der,
i bilag C Oversigt over implementeringskompleksitet og foreslået
arkitektur, forslag til mål- og transitionsarkitektur, dvs. hvordan/via
hvilken teknisk integration der forslås til at hente data om aftaler, betalinger og frister til Mit Overblik. Bilaget indeholder også argumenter
for forslaget til arkitektur. Nedenfor illustreres og opsummeres de
kortlagte ABF’ers arkitekturforslag.
Bilaget indeholder også argumenter for forslaget til arkitektur. Nedenfor illustreres og opsummeres de kortlagte ABF’ers arkitekturforslag.

Volumen
For hver enkelt kortlægning er det opgjort, hvor mange meddelelser
der årligt på landsplan sendes af den enkelte aftale, frist eller betaling. Dette bruges til at definere, hvor mange der er af den enkelte
aftale, betaling eller frist.
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Kortlægningerne i Målarkitekturen
Uafklaret, når Digital
Post ikke anvendes
som kilde til aftaler

Frister fra UDK

Betalinger fra UDK

Frister i forbindelse
med byggesager

Diverse
sagsbehandling med
aftaler og frister

Aflevering af
dokumentation vedr.
kontakthjælp, frist for
aflevering

Partshøringsfrister,
byggesager

Kommunale
betalinger

Partshøringsfrister
generelt

Aflevering af
dokumentation vedr.
kontakthjælp, frist for
aflevering

Anvisning af plads i
daginstitution, frist for
ansøgning

Frister i forbindelse
med byggesager

Aftaler i AULA om
forældremøder,
skole/hjem samtaler

Jobcenteraftaler

Skoleindskrivning,
frist for indskrivning

Aftaler i
Borgerservice bestilt
via tidsbestilling fx til
pas/kørekort

Partshøringer
inden for
flytteområdet, frist for
aflevering af svar

Fornyelse af
parkeringlicenser,
frist fornyelse

Direkte
integration
Mit Overblik med
orkestringskomponenten

Integration
via
KOMBIT´s
indekser

Integration
via SDS´aftaleoversigt

Tandplejeaftaler

Aftaler på sundhedsområdet

Figur 18 Målarkitektur for de kortlagte meddelelser
Hovedparten af de kommunale aftaler, betaling og frister foreslås
hentet via KOMBIT’s indekser, hvilket også er den vej, som KOMBIT
og mange kommunale repræsentanter foretrækker.
Aftaler på sundhedsområdet hentes fra Sundhedsdatastyrelsens
Aftaleoversigt.
Endelig er der én meddelelse, hvor det anbefales at undersøge
mulighederne for direkte integration nærmere. Denne vedrører fornyelse af parkeringslicenser i kommunerne. Disse forventes ikke at
indgå i KOMBIT’s indekser inden for overskuelig tidshorisont. Det er
typisk også kun større kommuner, som udsteder parkeringslicenser,
hvorfor antallet af integrationer forventes at være mindre.
Derudover er der to kortlægninger, hvortil der p.t. ikke foreslås en
målarkitektur. Dette skyldes, at der ofte ikke er et bagvedliggende
traditionelt sagsbehandlingssystem, og at der anvendes fx Outlook
til kommunikation. Der sendes ofte Digital Post, men grundet de
udfordringer der er i forhold til aftaler i Digital Post, beskrevet i del
4, anbefales opmærkning af Digital Post ikke som kilde.
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Kortlægningerne i transitionsarkitekturen
Transitionsarkitekturer er mellemstadier frem til målarkitekturen,
som implementeres, hvis det fx p.t. er meget omkostningsfuldt at
implementere målarkitekturen, eller fordi det ikke er teknisk muligt
at implementere målarkitekturen endnu.
Transitionsarkitekturen illustrerer derfor, hvilke midlertidige integrationsmuligheder der er for kortlægningerne. For nogle kortlægninger
gælder det, at der allerede findes et API, hvorfra oplysningerne kan
hentes. For andre gælder, at et API først skal etableres, hvilket gør
kompleksiteten og omkostningen ved at hente data større.
For alle direkte integrationer gælder, at det skal analyseres og vurderes, om det er rentabelt at etablere integrationen, eller om der
hellere skal arbejdes mod målarkitekturens integration, typisk via
KOMBIT’s indekser. Der gives et bud på implementeringsramme i
næste del, hvor integrationsmulighederne er en faktor i forhold til prioriteringen af, hvilke af de kortlagte ABF’er, som bør analysere først.
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Uafklaret, når Digital
Post ikke anvendes
som kilde til aftaler
Tandplejeaftaler

Skoleindskrivning,
frist for indskrivning

Anvisning af plads i
daginstitution, frist for
ansøgning

Aftaler i
Borgerservice bestilt
via tidsbestilling fx til
pas/kørekort

Partshøringsfrister,
byggesager

Frister fra UDK

Frister i forbindelse
med byggesager

Partshøringer
inden for
flytteområdet, frist for
aflevering af svar

Fornyelse af
parkeringlicenser
frist fornyelse

Aflevering af
dokumentation vedr.
kontakthjælp, frist for
aflevering

Aftaler i AULA om
forældremøder,
skole/hjem samtaler

Refusion efter
behandling i udlandet
frist for at klage

Jobcenteraftaler

Aflevering af
dokumentation vedr.
kontakthjælp, frist for
aflevering

Diverse
sagsbehandling med
aftaler og frister'

Frister i forbindelse
med byggesager

Integretion
via
KOMBIT´s
indekser

Direkte
integration

Mit Overblik med
orkestrings
komponenten

Integration
via SDS´
Aftaleoverblik

KOMBIT´s
ØiR
snitflade

Kommunale
betalinger

Partshøringsfrister
generelt

Betalinger fra UDK

Integration
via
opmærket
NgDP

Aftaler på sundhedsområdet

Partshøringsfrister,
byggesager

Fornyelse af
parkeringslicenser,
frist for fornyelse

Figur 19 Transitionsarkitektur for kortlægningerne med fokus på mulige alternative integrationsmuligheder
I transitionsarkitekturen er KOMBIT’s ØiR snitflade samt data fra
opmærkede NgDP meddelelser tilføjet.
Som beskrevet i del 4 forventes KOMBIT betalingsindeks ikke at
blive implementeret foreløbig. Som midlertidig ”bedste” mulighed
for at hente data om betalinger og eventuelle frister om betalingerne
har KOMBIT forslået at anvende Serviceplatformens ØiR snitflader.
Snitfladerne giver mulighed for at hente debitorbetalinger fra specifikke kommuner eller UDK. Derfor indeholder transitionsarkitekturen
KOMBIT’s ØiR integration som midlertidig kilde til betaling fra kommuner og UDK. Det skal afklares nærmere, hvilke betalinger som
kan hentes herfra, og hvorledes modregninger/træk i udbetalinger
håndteres.
NgDP foreslås til meddelelser om frister, hvor det ikke forventes, at
der sker opdateringer af fristerne. Derfor forventes det, at nogle af
udfordringerne ved brug af NgDP er mindre sandsynlige. Men inden
opmærkning via NgDP anvendes som kilde for en meddelelsestype,
bør risikoen for, at fristen opdateres, analyseres.
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Implementeringskompleksitet
Implementeringskompleksitet er vurderet ud fra tre overordnede parametre:
• Organisatorisk kompleksitet

Middel dækker forskellige varianter herimellem, fx at der kun findes
én løsning men ikke et kendt API (snitflade), eller der findes flere
systemer, men at disse bruger samme snitflade.
Vurderingen er lavet på baggrund af materiale tilvejebragt i forbindelsen med kortlægningen og analysen. Inden implementering af
meddelelsen på Mit Overblik er det vigtigt, at der laves yderligere
detaljerede analyser af implementeringskompleksiteten.

• Systemmæssig kompleksitet
• Integrationsmæssig kompleksitet
Den samlede vurdering af implementeringskompleksiteten findes i
bilaget bilag C Oversigt over implementeringskompleksitet og foreslået arkitektur.

Ligeledes er det vigtigt at understrege, at vurderingen af implementeringskompleksitet her kun er lavet for integrationen i forhold til Mit
Overblik. Så når implementeringsarkitekturen i målarkitekturen for
”Aftaler på sundhedsområdet” eller fra KOMBIT’s indekser vurderes
som ”lettere”, skyldes det, at det forventes, at organisationerne bag
Aftaleoversigt og KOMBIT har håndteret det besværlige arbejde
med at indhente data fra hele landet og udstille data samlet for Mit
Overblik. Så for andre kan der ligge et stort arbejde, selvom implementeringskompleksiteten her ikke vurderes som høj.

I dette afsnit er vurderingerne for hver af de 3 parametre opsummeret og udtrykt i en enkelt kategorisering med tre niveauer: sværest,
middel og lettest.
Hvis det forventes, at data kan hentes et sted mod en kendt snitflade, vil den samlede implementeringskompleksitet være kategoriseret som lettest. Hvis det er uafklaret, hvor mange systemer der
dækker området uden fælles snitflade, eller der ikke findes kendte
integrationsmuligheder, vil implementeringskompleksiteten blive
som sværest.

Nedenstående figur opsummerer implementeringskompleksiteten
for målarkitekturen.

Implementeringskompleksitet
for målarkitektur

LETTEST

· Aftaler på sundhedsområdet
· Tandplejeaftaler
· Jobcenteraftaler
· Aftaler i Borgerservice bestilt via
tidsbestilling fx til pas/kørekort

· Ingen fundet

ÆRES
SV

T

· Fornyelse af parkeringslicenser

MIDDEL

· Aftaler i AULA om forældremøder,
skole/hjem samtaler

· Frister i forbindelse med byggesager
· Partshøringer inden for flytteområdet
· Betalinger generelt
· Betalinger fra UDK
· Frister fra UDK
· Aflevering af dokumentation vedr.
kontanthjælp

· Aflevering af dokumentation vedr.
sygedagpenge

· Skoleindskrivning
· Partshøringsfrister, byggesager
· Anvisning af plads i daginstitution
Figur 20 Opsummering af implementeringskompleksitet for målarkitekturen
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Hovedparten af de kortlagte ABF’er vurderes således til at ligge
i kategorien ”Lettest”. Årsagen er, at i målarkitekturen forventes
hovedparten af oplysningerne at komme fra KOMBIT’s indekser,
via Borgerblikket eller fra Aftaleoversigt hos Sundhedsdatastyrelsen. Der vil således, set fra Mit Overblik, være tale om to primære
integrationskilder.
For to ABF’er er der ikke vurderet en implementeringskompleksitet,
da der ikke er identificeret en målarkitektur.
Det drejer sig om:
• Diverse sagsbehandling med aftaler og frister

For de øvrige løsninger skal der integreres til de bagvedliggende
systemer.
Som det fremgår af figuren, er det nu kun sundheds- og betalingsområder, som vurderes til kategorien lettest.
Øvrige vurderede ABF’er falder således i middel eller sværest, fordi
der skal etableres API eller hentes fra forskellige løsninger.
Fire ABF’er er ikke vurderet, da der ikke er identificeret en transitionsarkitektur.
• Frister fra UDK
• Aflevering af dokumentation vedr. kontanthjælp
• Diverse sagsbehandling med aftaler og frister

• Partshøringsfrister generelt
I transitionsarkitekturen er billedet noget anderledes, da det ikke kan
forventes, at KOMBIT stiller samme mængde data til rådighed via
indekserne. Her er det kun data, som hentes via ØiR snitfladerne,
eller som forventes som en del af helhedsorienteret indsats, der
formentlig kan hentes via kendte snitflader hos KOMBIT.

Implementeringskompleksitet
for transitionsarkitektur

• Partshøringsfrister generelt
For de to første gælder, at målarkitekturen er kendt, hvorfor man
kan vælge at arbejde mod denne. For de to sidste er også målarkitekturen uidentificeret.

· Aftaler på sundhedsområde
· Tandplejeaftaler
· Jobcenteraftaler
· Betalinger generelt
· Betalinger fra UDK
LETTEST

MIDDEL
ÆRES
SV

T

· Aflevering af dokumentation vedr. sygedagpeng
· Skoleindskrivning
· Partshøringsfrister, byggesager
· Anvisning af plads i daginstitution
· Aftaler i AULA om forældremøder, skole/hjemsamtaler
· Frister i forbindelse med byggesager

· Partshøringer inden for flytteområdet
· Fornyelse af parkeringslicenser
· Aftaler i Borgerservice bestilt via
tidsbestilling fx til pas/kørekort

Figur 21 Opsummering af implementeringskompleksitet for transitionsarkitekturen

Opsummering
I denne del af rapporten er værdiscoringen for kortlægningerne
præsenteret. Ligeledes er kortlægningerne kategoriseret i forhold
til deres volumen. Til slut er implementeringskompleksiteten for hver
meddelelsestypes mål- og transitionsarkitektur vurderet.

Dette leder frem til en vurdering af den samlede implementeringsramme, hvor vurderingerne fra dette afsnit samles til et forslag til
en implementeringsramme for ABF’erne i fire kategorier, alt efter
hvor tæt på realiseringen de vurderes at være sammenholdt med
øvrige parametre som fx værdi.
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Implementeringsramme
Indledning
Del 7 listede en række delkonklusioner ift., hvilken værdi de enkelte
aftaler, frister og betalinger ville give ift. en visning på Mit Overblik,
hvilken transaktionsmæssig volumen de har, samt hvilken implementeringsmæssig kompleksitet der burde overvejes og medtages
i forhold til en faseopdelt eksponering af den enkelte aftale, betaling
og frist på Mit Overblik. Sammenholdt med arkitekturvurderingen,
der peger på en transitions- og målarkitektur for alle kortlægningerne, vil det følgende pege på en samlet implementeringsramme.

Samlet implementeringsramme
Den samlede implementeringsramme operer med 4 faser. Placeringen af hver ABF i en fase er lavet ud fra en samlet vurdering af
meddelelsen på parametrene, som er opstillet i del 6 og brugt til at
vurdere de enkelte ABF’er i del 7.
For hver fase beskrives nogle af de typiske karakteristika, som
kendetegner de AFB’er, som indgår i fasen.
For hver meddelelse listes ligeledes en overordnet vurdering for
hver af de tre parametre:
• Værdi
• Volumen
• Implementeringskompleksitet
For enkelte ABF’er er der yderligere tilføjet en kommentar til vurderingen. Det vil fx sige, at en ABF’er, der vurderes til at have høj
værdi og volumen samt relativt lav implementeringskompleksitet,
umiddelbart anbefales at blive implementeret før ABF’er med lavere
værdi og volumen og højere implementeringskompleksitet. Dette
sammenholdes med målarkitekturen ift., hvornår ABF’en kan vises
i henhold til denne. Tilsammen giver dette en anbefaling til hvornår
ABF’en bør implementeres på Mit Overblik.

Den foreslåede implementeringsramme tager således udgangspunkt i værdi, og hvor svært/nemt det vil være at vise data. I en
konkret efterfølgende implementering af de relevante ABF’er bør
andre hensyn, som fx om rækkefølgen af implementerede ABF’er
giver mening for borgerne eller økonomi, også medtages i en samlet
beslutningsproces for en implementeringsramme.
Det skal understreges, at faserne beskrevet i det følgende ikke skal
forveksles med etaperne i Mit Overbliks indførelse. Den statslige
etapeplan har derfor ikke relation til ABF’erne oplistet i faserne i implementeringsrammen. De følger således ikke Mit Overbliks etaper
og er ikke en tidsafgrænset periode som sådan men et udtryk for,
cirka hvornår og i hvilken rækkefølge de forskellige ABF’er bliver
implementeret på Mit Overblik.

Fase 0
Fase 0 indeholder sundhedsaftaler, som allerede er i gang med at
blive klargjort til Aftaleoversigten i regi af Sundhedsdatastyrelsen.
Opgaven består derfor i at etablere integrationen mellem Mit Overblik og Aftaleoversigten. Derudover indeholder fasen Jobcenteraftaler, som teknisk kan hentes i Det Fælles Datagrundlag (DFDG)
hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), såfremt
kommunerne giver tilladelse til hentningen.
tilladelse til hentningen.

• Værdi: Høj

• Værdi: Høj

• Volumen: Høj

• Volumen: Høj

• Implementeringskompleksitet:
Lettest

• Implementeringskompleksitet:
Lettest

• Yderligere argument: I gang

Aftaler på
sundhedsområdet
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0

Jobcenteraftaler
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Fase1
Fase 1 indeholder de ABF’er, som det er mest oplagt at iværksætte
en nærmere undersøgelse af først i forhold til visning på Mit Overblik.
ABF’erne er vurderet højt i værdiscoringen og har typisk eksisterende integrationsmuligheder, som forventes at være anvendelige.

• Værdi: Middel

• Værdi: Middel

• Volumen: Høj

• Volumen: Ukendt

• Implementeringskompleksitet:
Lettest, men forudsætter at
KOMBITs indekser er klar

• Implementeringskompleksitet:
Lettest

Frister fra UDK

1

• Værdi: Middel

1

• Værdi: Middel
(høj myndighedsværdi)

• Volumen: Ukendt
• Implementeringskompleksitet:
Lettest

Kommunale
betalinger generelt

Betalinger fra UDK

1

• Volumen: Lav
• Implementeringskompleksitet:
Middel

Anvisning af plads
i daginstitution

1

• Værdi: Høj
• Volumen: Lav
• Implementeringskompleksitet:
Lettest, men forudsætter at
KOMBITs indekser er klar

Aflevering af
dokumentation
vedr. kontanthjælp
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Fase 2
Fase 2’s ABF’er er karakteriseret ved, at værdierne typisk er middel
eller lave, kombineret med en implementeringskompleksitet, som er
middel. Dette inkluderer bl.a. opmærkning af NgDP meddelelser.
Der er i høj grad behov for yderligere analyser af disse ABF’er og
detaljeret afdækning af de tekniske muligheder på disse ABF’er.

• Værdi: Lav

• Værdi: Lav
(middel myndighedsværdi)

• Volumen: Lav
• Implementeringskompleksitet:
Middel

Frister i
forbindelse med
byggesager

2

• Værdi: Lav
• Implementeringskompleksitet:
Middel
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• Implementeringskompleksitet:
Middel

Partshøringsfrister,
byggesager

2

• Værdi: Middel
(middel borgerværdi)

• Volumen: Lav

Skoleindskrivning

• Volumen: Lav

2

• Volumen: Lav
• Implementeringskompleksitet:
Middel

Aflevering af
dokumentation
vedr. sygedagpenge
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Fase3
ABF’erne i fase 3 er kendetegnet ved, at der typisk er lav eller middel
værdi, lav volumen og en udfordrende implementeringskompleksitet.
På nogle er der også stillet spørgsmål ved, om deres visning på Mit
Overblik vil bidrage til borgerens overblik.

• Værdi: Lav

• Værdi: Lav

• Volumen: Lav

• Volumen: Lav

• Implementeringskompleksitet:
Svær på kort sigt

• Implementeringskompleksitet:
Middel

Borgerservice bestilt
via tidsbestilling
- pas/kørekort

3

Aftaler i AULA om
forældremøder,
skole/hjem samtaler

3

• Værdi: Lav

• Værdi: Middel

• Volumen: Lav

• Volumen: Ukendt

• Implementeringskompleksitet:
Sværest

• Implementeringskompleksitet:
Ukendt

Fornyelse af
parkeringslicenser

3

Diverse
sagsbehandling med
aftaler og frister

3

• Værdi: Lav (middel myndighedsværdi)

• Værdi: Høj (Myndighedsværdi)

• Volumen: Ukendt

• Implementeringskompleksitet:
Middel

• Implementeringskompleksitet:
Ukendt

Partshøringsfrister
generelt

3

• Volumen: Høj

• Yderligere argument: Dog juridisk udfordring med visning af
aftaler for børn under 15 år.

Tandplejeaftaler
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• Værdi: Lav
(Middel myndighedsværdi)
• Volumen: Lav
• Implementeringskompleksitet:
Sværest

3

Partshøringer
inden for
flytteområdet

• Borgerservice bestilt
via tidsbestilling fx til
pas/kørekort

FASE 3

FASE 2

FASE 1

FASE 0

Samlet set vil faserne se således ud:

• Aftaler i AULA om
forældremøder, skole/
hjem samtaler
• Partshøringer inde
for flytteområdet

• A
 flevering af
dokumentation vedr.
kontanthjælp
• Betalinger fra UDK
• Betalinger generelt
• A
 ftaler på
sundhedsområdet

• Anvisning af plads i
daginstitution

• Jobcenteraftaler

• Frister fra UDK

• Frister i forbindelse
med byggesager

• Fornyelse af parkeringslicenser

• Skoleindskrivning

• Diverse sagsbehandling med aftaler og
frister

• Aflevering af dokumentation vedr.
sygedagpenge
• Partshøringsfrister,
byggesager

• Partshøringsfrister
generelt
• Tandplejeaftaler

Integration til

Høj værdiscoring,

Middel eller lav værdi,

Lav eller middel værdi,

Aftaleoverblikket
og DFDG

eksisterende
integrationsmuligheder

middel implementeringskompleksitet

høj implementeringskompleksitet

Samlet anbefaling
Med kortlægning og analysen af kommunale og regionale ABF’er er
der skabt et overblik over de kommunale og regionale ABF’er, som
med fordel kan komme på Mit Overblik. Ligeledes er der præsenteret et forslag til en implementeringsramme bestående af fire faser.
Det bør understreges, at placeringen af de enkelte ABF’er i faser i
denne sammenhæng alene er baseret på vurderet værdi, volumen
og implementeringskompleksitet – og ikke på fx vurderet omkostning
ved en integration. At en integration vurderes som ’nem’, betyder
ikke nødvendigvis, at denne er omkostningslav. Herudover bør indhold og implementering af ABF’erne i faserne vurderes ud fra et
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borgerperspektiv, der tilgodeser en for borgerne logisk sammenhæng i de ABF’er, de eksponeres for.Inden igangsættelse af implementeringen af ABF’erne bør der iværksættes en mere detaljeret
analyse for hver ABF. I denne analyse skal der bl.a. tages hensyn
til de fælles begrebs- og datamodeller, som forventes udarbejdet til
implementering på orkestreringskomponenten, således at endelige
snitflader sikres at indeholde de relevante metadata på rette semantiske form. Derudover anbefales mere dybdegående brugertests for
hver enkelt ABF inden en implementering.
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Bilag A
Attributter og DP-metadata
I nedenstående er angivet, hvilke attributter (datafelter) der skal vises på borger.dk for
aftaler/betalinger/frister, samt hvilke metadata der skal opmærkes, hvis data hentes fra DPmeddelelser. Attributterne er et produkt af arbejdsgruppens arbejde. ”Frivillige” attributter er
angivet med parentes. Disse metadata skal kunne angives som en ”repeterende gruppe”, dvs. at der
i én DP-meddelelse kan være flere aftaler, betalinger eller frister. Projektet tager ikke stilling til,
hvilke metadata der evt. skal opmærkes af hensyn til, at der skal svares på DP-meddelelsen.

Aftale
Attributter:
•
•
•
•
•
•
•

Afsender
CPR-nummer på person som aftalen vedrører
Aftalenavn
Starttidspunkt
Sluttidspunkt
Lokation
(Aftalebeskrivelse)

Metadata:
Som minimum ovenstående attributter samt CPR-nummer på modtager.
Hvis der skal være mulighed for at slette en forældet aftale (når der er oprettet en ny aftale som
erstatning for en tidligere), skal der også medsendes en Unik ID på aftalen samt en entydig
identifikation af det afsendende system, så den nu forældede aftale kan fjernes. Den Unikke ID skal
være entydig inden for det afsendende system.

Betaling
Attributter:
•
•
•
•
•

Afsender
CPR-nummer på person som betalingen vedrører
Betalingsnavn
Beløb
Frist

•
•
•

(Betalingsform) <en tekst hvor man kan skrive kontonummer, gironummer eller noget helt
tredje>
(Actionlink)
(Betaling-beskrivelse)

Metadata:
Som minimum ovenstående attributter samt CPR-nummer på modtager.
Hvis der skal være mulighed for at slette en forældet betaling (når der er oprettet en ny betaling som
erstatning for en tidligere), skal der også medsendes en Unik ID på aftalen samt en entydig
identifikation af det afsendende system, så den nu forældede betaling kan fjernes. Den Unikke ID
skal være entydig inden for det afsendende system.

Frist
Attributter:
•
•
•
•
•

Afsender
CPR-nummer på person som fristen vedrører
Frist-navn
Tidspunkt
(frist-beskrivelse)

Metadata:
Som minimum ovenstående attributter samt CPR-nummer på modtager.
Hvis der skal være mulighed for at slette en forældet frist (når der er oprettet en ny frist som
erstatning for en tidligere), skal der også medsendes en Unik ID på fristen samt en entydig
identifikation af det afsendende system, så den nu forældede frist kan fjernes. Den Unikke ID skal
være entydig inden for det afsendende system.

Bilag B
Oversigt over værdi og volumen
Værdi
Værdi - borger

Oplysninger der sikrer efficient
sagsbehandling

Færre henvendelser ved
overblik fra borgers side

Borgerværdi

Myndighedsværdi

Volumen i transaktioner

5

5

3

5

4

5

Jobcenter-aftaler

Ikke relevant

3

5

4

3

3

4

3

5

ID003

Tandpleje-aftaler

Ikke relevant

1

1

1

4

3

1

3,5

5

ID012

Betalinger generelt

Ikke relevant

4

4

1

4

2

3

3

?

ID015

Betalinger fra UDK

ikke relevant

3

4

2

3

3

3

3

?

ID016

Fornyelse af parkerings-licenser

Ikke relevant

1

3

1

1

3

1,67

2

2

ID017

Frister fra UDK

Ikke relevant

4

5

2

4

3

3,67

3,5

5

ID020

Partshøringsfrister generelt

Ikke relevant

1

4

1

3

3

2

3

?

ID024

Skoleindskrivning

Ikke relevant

1

2

1

3

2

1,33

2,5

2

ID029

Aftaler i Borgerservice bestilt via
tidsbestilling fx til pas/kørekort

Ikke relevant

2

1

1

2

2

1,33

2

2

ID030

Aftaler i AULA om forældremøder, skole/hjem samtaler

Ikke relevant

2

1

1

2

1

1,33

1,5

2

ID281

Aflevering af dokumentation
vedr. kontanthjælp

Ikke relevant

4

5

3

3

3

4

3

2

ID282

Aflevering af dokumentation
vedr. sygedagpenge

Ikke relevant

3

5

1

3

1

3

2

2

Ikke relevant

1

4

1

2

3

2

2,5

2

Aftaler på sundhedsområdet

ID002

ID287

Frister i forbindelse med
byggesager

oplysninger samlet

5

ID001

Pårørende og borger kan se

5

Borger gøres opmærksom på
sager med sundhedsmæssig
konsekvens

Borger ser egne oplysninger
på tværs af myndighedslag

Efficient
sagsbehandling

5

Kortlægninger

ID288

Partshøringsfrister, byggesager

Ikke relevant

1

4

1

4

2

2

3

2

ID290

Diverse sagsbehandling med
aftaler og frister

Ikke relevant

4

3

4

4

3

3,67

3,5

?

ID291

Anvisning af plads i
daginstitution

Ikke relevant

3

5

1

4

4

3

4

2

Ikke relevant

1

3

1

3

1

1,67

2

2

ID292

1

Bedre service og
overblik
Borger gøres opmærksom på
sager med sagsbehandlingsmæssig konsekvens

"Øge borgernes (egen)
mestring af eget liv"

Værdi - myndighed

Partshøringer inden for
flytteområdet
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Borgervæ
rdi

Myndigh
edsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

5

4

5

5

Aftaler på Sundshedsområdet

5

Borgerværdi
5
4

5

3
2
1
0

Myndigh
edsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndighedsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

3

3

5

5

Jobcenter-aftaler
Borgerværdi
5
4
3

5

52
1
0

1

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

5

3,5

5

5

5

Myndighedsværdi

Borgerværdi

5
Tandpleje-aftaler
4
3
2
1
0

Volumen i
transaktioner

2

Myndighedsværdi
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Myndigh
edsværdi
3

5

Volumen
i
transaktio
ner

Borgervæ
rdi
3

Betalinger generelt

5

Borgerværdi
5
4

5

3
2
1
0

3
5

Myndighedsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

Betalinger fra UDK

3
5

Borgerværdi
5
4

5

3
2
1
0

1,66666
5

Myndighedsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

Fornyelse af parkeringslicenser

2
5

2
5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0

Volumen i transaktioner

Myndighedsværdi
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3

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

3,66666
5

Frister fra UDK

3,5
5

Borgerværdi
5

5
5

4
3
2
1
0

2
5

Myndighedsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

Partshøringsfrister generelt

3
5

Borgerværdi
5
4

5

3
2
1
0

1,33333
5

Myndighedsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

Skoleindskrivning

2,5
5

2
5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0

Volumen i transaktioner

4

Myndighedsværdi
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Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

1,3
5

Aftaler i Borgerservice bestilt via tidsbestilling fx til
pas/kørekort
2
5

2
5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0

1,3333
5

Myndighedsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

Aftaler i AULA om forældremøder, skole/hjem
samtaler
1,5
5

2
5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0
Myndighedsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

Aflevering af dokumentation vedr. kontanthjælp
4
5

3
5

2
5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0

Volumen i transaktioner

Myndighedsværdi
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5

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Aflevering af dokumentation vedr. sygedagpenge
3
5

2
5

2
5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0

2
5

Myndighedsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

Frister i forbindelse med byggesager

2,5
5

2
5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0

2
5

Myndighedsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

Partshøringsfrister, byggesager

3
5

2
5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0

Volumen i transaktioner

6

Myndighedsværdi
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Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Diverse sagsbehandling med aftaler og frister

3,6666
5

3,5
5

5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0

3
5

Myndighedsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

Anvisning af plads i daginstitution
4
5

2
5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0

Myndighedsværdi

Volumen
i
transaktio
ner

Myndigh
edsværdi

Borgervæ
rdi

Volumen i transaktioner

Partshøringer inden for flytteområdet

1,6666
5

2
5

2
5

Borgerværdi
5
4
3
2
1
0

Volumen i transaktioner
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Myndighedsværdi

7

Bilag C
Oversigt over implementeringskompleksitet og foreslået arkitektur

Implementeringskompleksitet
Kortlægninger

10

Organisatorisk
kompleksitet

Systemmæssig
kompleksitet

Arkitektur

Integrationsmæssig
kompleksitet transitionsarkitektur

Integrationsmæssig
kompleksitet målarkitektur

Myndighed

Anbefalet
målarkitektur

Argumenter for
målarkitektur

Anbefalet
transitionsarkitektur

Argumenter for
transitionsarkitektur

ID001

Aftaler på
sundhedsområdet

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Forretningslogik der
sammenstiller flere
aftaletyper fra flere
forskellige systemer
skal udvikles.

Der anbefales ikke en
transitionsarkitektur

Der forventes ikke større integrationsmæssig
kompleksitet, da formålet er at udvikle snitflade til aftaler på portaler
som fx. Sundhed.dk og
Mit Overblik

Regioner og Kommuner via SDS

Integration til Aftaleoverblikket på NPI

Der er indgået aftale
om levering af aftaler
til Aftaleoverblikket.

Ingen transitionsarkitektur

Data forventes ikke at være
tilgængelige på hverken lettere
eller hurtigere måde end via
målarkitekturen

ID002

Jobcenter-aftaler

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Alle aftaler i forvejen
samlet i en løsning, så
den systemmæssige
kompleksitet vurderes
lav.

Der findes API så der
anbefales en transitionsarkitektur

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

Kommunerne via
STAR/DFDG

Data via KOMBITs
indekser

Det forventes at
jobcenteraftale på
sigt indgår i KOMBITs
indekser, hvorfor det
vil være den naturlige
kilde

Direkte integration til
DFDG

Da det er ukendt, hvornår KOMBITs aftaleindeks er klart og der
findes API til DFDG, bør data
kunne hentes her.

ID003

Tandpleje-aftaler

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Forretningslogik der
sammenstiller flere
aftaletyper fra flere
forskellige systemer
skal udvikles.

Den integrationsmæssige kompleksitet
vurdres mellem, da
der findes to primære
kommunale tandplejeløsninger som begge
tilbyder API, men det
forventes at data skal
hentes fra mange
kilder (kommuner)

Der forventes ikke større integrationsmæssig
kompleksitet, da formålet er at udvikle snitflade til aftaler på portaler
som fx. Sundhed.dk og
Mit Overblik

Kommuner

Data via KOMBITs
indekser

Der er indgået aftale
om levering af aftaler
til Aftaleoverblikket.

Direkte integration
til kommunernes
løsninger

Det er ukendt om og hvornår
børn tandplejeaftaler kommer på
KOMBITs indekser. Primært to
kommunale løsninger, der begge
tilbyder integrationsmuligheder.

ID012

Betalinger generelt

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
lav, da der kun anvendes tre systemer

Den integrationsmæssige kompleksitet vurderes lav, da
snitfladen allerede er
kendt

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

Kommuner

Data via KOMBITs
indekser.

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt.

ØiR snitfladen

ØiR snitfladen giver mulighed
for at hente fra enkelt debitorsystem, fx hjemkommune og UDK’s
systemer

ID015

Betalinger fra UDK

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
moderat, da hvert
systems afleveringer
til KOMBITs indekser
skal udvikles separat

Den integrationsmæssige kompleksitet
vurderes moderat, da
der skal integreres
med flere systemer

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

UDK

Data via KOMBITs
indekser.

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt

ØiR snitfladen

ØiR snitfladen giver mulighed
for at hente fra enkelt debitorsystem, fx hjemkommune og UDK’s
systemer

ID016

Fornyelse af parkerings-licenser

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige kompleksitet er
uafdækket

Den integrationsmæssige kompleksitet
vurderes moderat,
da digital post skal
opmærkes

Den integrationsmæssig kompleksitet vurderes høj, da api'er skal
udvikles og formentlig
til mange systemer

Kommuner

Direkte API integration
til fagsystemer.

Det forventes ikke,
at parkeringslicenser
kommer til at indgå
i KOMBITs indekser
indenfor de nærmeste
år.

NgDP opmærkning
eller Direkte API
integration til fagsystemer. Bør afdækkes
nærmere.

Der sendes i dag besked til DP,
når der er frist for fornyelse.
Opmærkning vil derfor være
relativ simpel, da alle forsendelser forventelig kan opmærkes på
samme måde. Alternativt bør der
udarbejdes en standard snitflade,
som løsningerne kan aflevere på.
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ID017

Frister fra UDK

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vureres moderat, da der
på trods af mange
systemer forventes at
opnå en vis erfaring i
aflevering til indekser

Der er ikke nogen
transitionsarkitektur

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

UDK

Data via KOMBITs
indekser.

ID020

Partshøringsfrister
generelt

NA

NA

NA

NA

Kommuner

Uafklaret, da DP ikke
ønskes anvendt

ID024

Skoleindskrivning

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
lav, da det forventes at
der kun skal integreres
med to systemer.

Den integrationsmæssige kompleksitet
vurderes moderet,
da der muligvis skal
integreres med flere
decentrale systemer
for en række kommuner

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

Kommuner

Data via KOMBITs
indekser.

ID029

Aftaler i Borgerservice
bestilt via tidsbestilling
fx til pas/kørekort

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
høj, da det ikke er
afdækket hvor mange
systemer der findes.
Et kendt system har
åbne API'er men dette
er ikke afdækket for de
øvrige

Den integrationsmæssige kompleksitet
vurderes høj, da det
ikke er afdækket hvor
mange systemer der
findes. Et kendt system har åbne API'er
men dette er ikke
afdækket for de øvrige

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

Kommuner

ID030

Aftaler i AULA om
forældremøder, skole/
hjem samtaler

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
lav, da der kun er tale
om ét landsdækkende
system

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
høj, da der skal udvikles API

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

ID281

Aflevering af dokumentation vedr.
kontanthjælp

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
lav, da der er tale om
et system

Der er ikke nogen
transitionsarkitektur,
men det forventes at
data bliver tilgængeligt
tidligt, da det er en del
af aftale om Helhedsorienteret indsats
(HOI)

ID282

Aflevering af dokumentation vedr.
sygedagpenge

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
lav, da der kun findes
et system

Den integrationsmæssige kompleksitet
vurderes moderet, da
der skal bygges et API
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Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt.

Ingen transitionsarkitektur.

UDK finder ikke, at opmærkning
af Digital Post er tilstrækkelig
sikker kommunikationsform jf. de
udfordringer som er beskrevet i
afsnit 5.

Uafklaret, da DP ikke
ønskes anvendt

ESDH systemerne forventes
at indeholde oplysninger om
diverse aftaler og frister. Det
skal afklares med kommuner,
regioner og leverandører, om det
er muligt at identificere de data,
som skal indgå i Mit Overblik

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt.

Direkte integration til
fagsystemer.

De kommunale skoler anvender primært to systemer. Det
vurderes derfor som en anvendelig løsning at etablere direkte
integration.

Data via KOMBITs
indekser

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt.

Direkte API integration til fagsystem eller
ingen transitionsarkitektur

Det forventes, at der er tale om
et relativt stort antal forskellige
fagsystemer, hvorfor området bør
analyseres nærmere. Systemer
med eksisterende API’er bør
prioriteres.

Kommuner

Data via KOMBITs
indekser

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt.

Direkte API integration
til fagsystem

AULA er et samlet system for alle
kommunale skoler og data kan
derfor hentes ét sted.

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

Kommuner

Data via KOMBITs
indekser.

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt

Data via KOMBITs
indekser

Det forventes, at data bliver
tilgængelige tidligt som en del
af aftale om Helhedsorienteret
indsats (HOI)

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

Kommuner

Data via KOMBITs
indekser.

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt.

Direkte integration til
Kommunernes Sygedagpenge (KSD).

Alle kommuner anvender samme
løsning, KSD.
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ID287

Frister i forbindelse
med byggesager

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
moderet, da der findes
flere fagsystemer

Den integrationsmæssige kompleksitet
vurdes høj, da der
sandsynligvis skal
udvikles API

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

Kommuner

Data via KOMBITs
indekser.

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt.

Direkte fra kommunernes sagsbehandlingssystemer eller fra Byg
og Miljø.

Hvis Byg og Miljø (BOM) indeholder relevante frister vil BOM
formentlig være at foretrække, da
data her vil være i samme datamodel og format. Sagsbehandlingssystemer kan dækker over
mange forskellige fagsystemer
og ESDH systemer.

ID288

Partshørings-frister,
byggesager

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
moderat, da der benyttes få systemer

Det skal afklares om
man ønsker at benytte
opmærkning via digital
post eller direkte integration til fagsystemer

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

Kommuner

Data via KOMBITs
indekser.

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt.

NgDP opmærkning
eller Direkte API integration til fagsystem,
afklares med kommunerne.

Der sendes i dag Digital Post ved
partshøring, hvor opmærkning vil
være en mulighed, hvis man kan
acceptere de udfordringer/risici,
som DP indeholder og som er
beskrevet i afsnit 5. Men såfremt
data om partshøring ligger i
byggesagssystemerne i kommunerne kan etablering af direkte
integration være mulighed, da
der kun findes få byggesagssystemer på markedet.

ID290

Diverse sagsbehandling med aftaler og
frister

NA

NA

NA

NA

Kommuner og regioner

Uafklaret, da DP ikke
ønskes anvendt

Uafklaret, da DP ikke
ønskes anvendt

ESDH systemerne forventes at
indeholde oplysninger om diverse aftaler og frister. Det skal afklares med kommuner, regioner
og leverandører, om det er muligt
at identificere de data, som skal
indgå i Mit Overblik.
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ID291

Anvisning af plads i
daginstitution

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
lav, da der primært
anvendes to systemer

Den integrationsmæssige kompleksitet
vurderes moderat, da
der formentlig skal
etableres API'er

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

Kommuner

Data via KOMBITs
indekser.

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt.

Direkte integration til
fagsystemer.

De kommunale institutioner anvender primært to systemer. Det
vurderes derfor som en anvendelig løsning at etablere direkte
integration.

ID292

Partshøringer indenfor
flytteområdet

Der forventes ikke en
større organisatorisk
kompleksitet da data
allerede findes registreret i nuværende
fagsystemer

Den systemmæssige
kompleksitet vurderes
moderet, da hovedparten af kommunerne
anvender samme
system

Den integrationsmæssige kompleksitet
vurdes høj, da der
sandsynligvis skal
udvikles API

Der forventes ikke større integrationsmæssig kompleksitet, da
formålet er at udvikle
snitflade til aftaler via
Borgerblikket

Kommuner

Data via KOMBITs
indekser.

Det forventes, at
fristerne vil indgå i
KOMBIT indekser på
sigt

Direkte integration til
fagsystemer.

Der forventes kun ganske få fagsystemleverandører, da hovedparten af kommunerne anvender
løsning fra samme leverandør
(DXC).
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Bilag E
Begreber i MeMo-formatet

Begreber i MeMo-formatet
Overbegreb

Begreb

Opmærkning som vedr. aftaler, betaling og frister

Recipient

Hvem er modtageren, følgende ressourcer pt. defineret:
• CPR

Message header

• CVR
• MyndighedsID
• Undermyndighed
• Overmyndighed
• Produktionsnummer (P-nr.)
• Attentionperson
• e-mail
• Global location Number (GLN)
• Momsnummer (SE-nummer)
• Information kan benyttes til at sortere meddelelsen efter
Sender

Hvem er afsenderen, følgende ressourcer pt. defineret:
• CPR
• CVR
• MyndighedsID
• Undermyndighed
• Overmyndighed
• Produktionsnummer (P-nr.)
• Attentionperson
• e-mail
• Global location Number (GLN)
• Momsnummer (SE-nummer)
Information kan benyttes til at sortere meddelelsen efter og evt. til en besvarelse af meddelelsen
Anvendes til at danne ”tråd” af beskeder:
• ReplyID (ID på den besked, som besvares)
Hvad vedrører meddelelsen, følgende ressourcer er pt. defineret:
• CPR
• CVR
• CVR/RID-nummer
• KLE
• FORM
• Mulighed for domænespecifikke ressourcer – se nedenfor

Message body
Document
File
Action

Action kan anvendes til at angive handlinger eller muligheder, som er knyttet til dokumentet.
Det kan være en kalenderaftale (som kan være en frist). En anden mulighed er et link til en
selvbetjeningsløsning (som kan være til en betalingsløsning) som meddelelsen og dokumentet vedrører.
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ID001: Aftaler på sundhedsområdet
Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Aftaler på sundhedsområdet omfatter en stor del af aftaler mellem borgere og hospitaler/klinikker samt
nogle aftaler på det kommunale sundhedsområde, herunder fra kommunernes EOJ-systemer.
Disse aftaler er for langt størstedelen dem der er med i Sundhedsdatastyrelsens projekt: Aftaleoversigt
som en del af et samlet patientoverblik. Dog vises aftaler for børn under 15 år ikke for forældre.

A/B/F

Aftaler.

Volumen

Meget stor volumen.

Myndighed

Regioner og kommuner.

Nuværende løsning (AS-IS)

Sundhedsdatastyrelsen kører et fællesstatsligt program: Et samlet patientoverblik, hvor et delprojekt er
Aftaleoversigt.
Et samlet patientoverblik har netop afsluttet et pilotprojekt med deltagelse af Region Midtjylland,
Region Nordjylland, Århus Kommune, Frederikshavn Kommune samt få praktiserende læger, hvor
aftaler på sundhedsområdet er blevet vist på sundhed.dk. Dette program udrulles på landsplan og
blandt andet Aftaleoverblikket, der udstiller alle borgerens aftaler på sundhedsområdet, forventes
implementeret og ibrugtaget med udgangen af Q3, 2021 (en undtagelse er dog, at
kommuner/regioner, der er i gang med udskiftning af deres EPJ/EOJ-systemer, kommer på lidt
senere).
Hvordan systemkomplekset ser ud i regioner og kommuner er ikke kortlagt, da der i et samlet
patientoverblik samt i regioner og kommuner pågår arbejde med at få data om alle aftaler på
sundhedsområdet op i Aftaleoversigten.

Andre visninger

Aftaleoverblikket skal også levere data til bl.a. Sundhed.dk og Min Sundhedsplatform i Region
Hovedstaden og Region Sjælland

Systemer / kontraktforhold
Anbefalet løsning (TO-BE)

Den fremtidige løsning for visning af aftaler på sundhedsområdet på Mit Overblik er baseret på
Aftaleoversigten API, som Sundhedsdatastyrelsen er ved at implementere som del af NSP (Den
Nationale Serviceplatform).
NSP fungerer som fælles infrastruktur for en række tværgående digitale sundhedsinitiativer under
Sundhedsdatastyrelsen, eksempelvis det Fælles Medicin Kort, Det Fælles Stamkort, Aftaleoverblikket
etc.
For aftaler udstilles dette gennem aftaleoverblikket API.
Der foreslås ikke en transitionsarkitektur, men at man arbejder direkte mod målarkitekturen.

Implementeringskompleksitet

Implementeringskompleksiteten for integration med Aftaleoverblikket forventes at være relativt let, da
Aftaleoverblikket bygges til at udstille data mod løsninger som Mit Overblik.

Implementeringsforudsætninger
Implementeringstidspunkt

Aftaleoverblikket API forventes sandsynligvis klar til brug januar 2020 i produktion og udvides løbende
frem mod Q3 2021 med flere underliggende datakilder.

Værdi myndighed

Hvis en borger ikke møder op til aftaler, vil der være et produktionstab hos myndigheden. Så hvis flere
borgere møder op til deres aftale som følge af information på Mit Overblik, er det positivt.
Hvis borgeren ikke møder op med de rette forudsætninger, fordi disse ikke fremgår på Mit Overblik, er
det ikke positivt. Se nærmere under Risici. Værdien for myndighed vurderes høj.
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Værdi borger

For borgere vurderes det at have høj værdi at blive mindet om at møde op til en indkaldt samtale
endnu et sted, da en udeblivelse kan have indflydelse på helbred

Risici

• Manglende kritiske informationer i Mit Overblik, fx at patienten skal møde fastende.
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• Dårlig datakvalitet ift. visning på borger.dk’s brugergrænseflade. Som eksempel arbejdes der i
aftalekalenderen i Min SP med ”patientvenlige” termer for hhv. aftalenavne og enhedsnavne. Disse
patientvenlige termer kommer ikke fra NSP og vil derfor ikke slå igennem i Aftaleoversigten fra SDS
og dermed heller ikke i en visning på Mit Overblik.
En udbedring af dette kan ikke ske i regi af Mit Overblik men vil kræve en beslutning hos parterne bag
Aftaleoversigten om at gå videre end at udstille de aftale- og enhedsnavne der ligger i fagsystemerne.
• Manglende forbindelse mellem ren aftaledata-visning i Mit Overblik og aflysningskritisk
forberedelsesinformation i fx indkaldelsesbrev i Digital Post eller meddelelse i fx Min
Sundhedsplatform.
• Manglende sammenhæng til kontekst-aftaler. Der kan i indkaldelsesbreve være information om
aftaler før og efter. Fx at man skal omkring røntgen eller blodprøvetagning før eller efter den aftale
som vises. Nogle af disse aftaler er ikke tidsfastsatte (fx er blodprøvetagning efter drop-in-princippet).

Tabel 1: ID001 Aftaler på sundhedsområdet

Nuværende løsning AS-IS

Figur 1: Region Hovedstaden

Kommentarer:
•

CARESTREAM og AGFA RIS er bookingsystemer for billeddiagnostik (inkl. bookingmodul)

•

Størstedelen af volumen af aftaler bookes i EPJ og RIS systemer. Herudover findes der andre mindre lokale systemer, der indeh older aftaler

•

DIPO-output manager beriger med informationer, eksempelvis vedhæftes bilag til den digital postmeddelelse med information til patienten.

Figur 2: Region Syddanmark
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Kommentarer:
•
•
•

BOOK PLAN dækker i dag ca. 15 % af alle aftaler (BOOK PLAN kommer fra Cap Gemini).
Foruden BOOK PLAN findes en række bookingsystemer for billeddiagnostik og andre områder samt aftaler i EPJ-system.
Røntgensystemer afleverer ikke i dag aftaler til EPJ system,

•

En række aftaler indgås direkte med patienten og sendes som digital post gennem Outlook klient og SEPO.

•

Mit Sygehus APP er en APP, der er specifik for Region Syd Danmark – _den skal fortsætte som APP når der skiftes til nyt EPJ-system: EPJSYD
(Columna fra Systematic). Mit Sygehus APP skal potentielt bruge MAP i fremtiden – _endelig beslutning er ikke taget.

•

MAP I/O er en input-out manager unik for Region Syd Danmark med lignende funktionalitet som digitaliseringsstyrelsens Orkestreringskomponent,
der kan bruges til integrationer mod omverdenen.

•

Region Syddanmark sender digital post gennem 3 forskellige output managers.

Figur 3: Region Midtjylland

Kommentarer:
•

MIDTEPJ er EPJ system fra Systematic: Columna.

•

BOOK PLAN er en integreret del af MIDTEPJ (BOOK PLAN kommer fra Cap Gemini).

•

Der er forskellige bookingsystemer inden for billeddiagnostik (RIS, ARIA), som indeholder aftaler (p.t. indgår aftaler fra billeddiagnostik systemer
ikke i pilot med Aftaleoverblikket).

•

Region Midt Jylland er pilot på Aftale overblikket og integrerer mod Aftale overblikket gennem BOOK PLAN API.

Figur 4: Målarkitektur
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Figur 5: Region Hovedstaden

Kommentarer:
•

AGFA RIS er bookingsystemer for billeddiagnostik og erstatter på sigt andre bookingsystemer for billeddiagnostik (CARESTREAM RIS forventes
udfaset).

•

DIPO er Output Manager og beriger med informationer, eksempelvis vedhæftes bilag til den digital postmeddelelse med information til patienten.

Figur 6: Region Syddanmark
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•

Kommentarer:
Mit Sygehus APP er en APP, der er specifik for Region Syddanmark – den skal fortsætte som APP, når der skiftes til nyt EPJ-system: EPJSYD
(Columna fra Systematic).

•

BOOK PLAN fra Cap Gemini er integreret I EPJSYD.

•

RIPA er bookingsystem for billeddiagnostik og erstatter andre bookingsystemer inden for samme område.

•

MAP I/O er en input-out manager unik for Region Syddanmark med lignende funktionalitet som digitaliseringsstyrelsens Orkestreringskomponent,
der kan bruges til integrationer mod omverdenen.

Figur 7: Region Syddanmark

Kommentarer:
•

MIDTEPJ er EPJ-system fra Systematic: Columna.

•

Der er forskellige bookingsystemer inden for billeddiagnostik (RIS, ARIA), som alle integrerer med BOOK PLAN (bookingsystem fra EPJ-system).

•

Ambition er at samle alle aftaler i én database (BOOK PLAN).

ID002 Jobcenter-aftaler

5

Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Aftaler som borgere på dagpenge har med det kommunale jobcenter.

A/B/F

Aftale.

Volumen

Der er meget store datamængder. Der sendes eksempelvis årligt over 3,5 mio. DP-meddelelser fra
Jobcentre.
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Nuværende løsning

To leverandører deler i dag markedet for jobcenterløsninger til kommunerne. Begge
jobcentersystemer sender beskeder om aftaler med digital post.
Arbejdsmarkedsstyrelsen driver DFDG ”Det Fælles Datagrundlag” som indeholder al information om
aftaler for jobcentre. DFDG fungerer generelt som master datagrundlag (database) for al information,
der har med jobcentre at gøre.
Information fra DFDG udstilles via JobNet.dk til borgeren som et website. Borgeren kan her se sine
aftaler samt anden relevant information for sin sagsbehandling i jobcenteret.
På Jobnet.dk kan borgerne selv ændre aftaler.
Det er et krav, at alle kommuners jobcentersystemer vedligeholder master data i DFDG.
Jobcenter Planner er STARs bookingsystem, der benytter DFDG som datakilde.
En kommune kan frit vælge, om man bedst kan lide bookingfunktionalitet i et fagsystem som Fasit og
Momentum, eller fra et bookingsystem som Jobcenter Planner.
Af bookingsystemer for jobcentre er Jobcenter Planner det mest udbredte, men der findes andre
private leverandører, der udbyder lignende funktionalitet.
Alle kommuner – uanset hvilket jobcentersystem eller bookingsystem de bruger – vedligeholder
datagrundlag for jobcenteraftaler i DFDG.
DFDG indeholder et API, der kan bruges til at hente aftaler.

Andre visninger

Borger kan se aftaler på Jobnet.dk.

Afsender

Kommuner.

Systemer / kontraktforhold

Mange kommuner bruger i dag Jobcenter Planner som bookingsystem (Jobcenter Planner bruger
DFDG som datagrundlag).
Jobcenter Planner udfases af STAR i 2020, og kommuner skal selv sikre, at jobcenter fagsystemer
og jobcenter bookingsystemer benytter DFDG som datagrundlag.

Anbefalet løsning

Det forventes på sigt, at jobcenteraftaler vil indgå i KOMBITs indekser, hvorfra de vil kunne hentes
via Borgerblikket. Tidshorisonten er ukendt p.t., men jobcenteraftaler kan være en del af
Helhedsorienteret indsats, som forventes prioriteret i indekserne.
Det forventes, at KOMBIT vil hente data fra DFDG.
Som transitionsarkitektur anbefales det, såfremt målarkitekturen har længere udsigter, at aftaledata
hentes via DFDG API (”Det Fælles Datagrundlag”) for at hente data ved kilden.

Implementeringskompleksitet

For målarkitekturen vurderes implementeringskompleksiteten som relativt lav, da indekserne og
Borgerblikket hos KOMBIT er bygget til at levere data til løsninger som Mit Overblik.
For transitionsarkitekturen vurderes implementeringskompleksiteten ligeledes som værende relativt
lav, da alle kommuners data er samlet hos én kilde, hvor der allerede findes API til afhentning af
data.

Implementeringsforudsætninger

Der er ingen forudsætninger for integrationen til DFDG API.
API er klar til brug.

Implementeringstidspunkt
Værdi myndighed

Det vurderes at have middel til høj værdi for myndighed, at alle borgere møder op som aftalt, da der
ellers spildes tid.

Værdi borger

Det vurderes at have høj værdi for borger at blive mindet om aftaler med myndighed endnu et sted,
da aftalerne dels er obligatoriske, og herudover risikerer borger at miste retten til dagpenge ved ikke
at dukke op til de aftalte møder.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 2: ID002 Jobcenter-aftaler
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Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 8: Eksempel fra Odense Kommune som anvender Fasit med Strålfors Connect

Figur 9: Målarkitektur
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Figur 10: Transitionsarkitektur

ID003 Kommunale børnetandplejeaftaler
Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Aftaler til børnetandpleje. Herunder også aftaler til forældre vedrørende deres børn under 15 år.

A/B/F

Aftale.

Volumen

Der sendes årligt ca. 2,3 mio. DP-meddelelser fra kommuner til borgere vedr. tandpleje. Det vurderes,
at en meget stor andel af disse meddelelser er indkaldelser til aftaler.

Nuværende løsning

De fleste kommuner benytter enten TM Tand eller TK2 som fagsystem til tandpleje. Begge systemer
administrerer aftaler og sender digital post til forældrene til børn, der indkaldes til aftaler om tandpleje.

Andre visninger

TM Tand: TM Tand har et modul, så TM Tand kan integrere med borgerportalen, så borgere her kan
aflyse aftaler.
TK2: TK2 har et modul: Borgerbooking, hvor borgere som en af flere ting kan se og ændre deres børns
tandplejeaftaler.

Afsender

Kommuner.

Systemer / kontraktforhold

Kontrakterne med både TM Tand og TK2 giver mulighed for udviklingsopgaver som yderligere
opmærkning.

Anbefalet løsning

Det forventes i forhold til målarkitekturen, at aftaler om børnetandpleje på et tidspunkt kommer med i
KOMBITs indekser. Tidshorisonten er p.t. ukendt.
Som transitionsarkitektur foreslås direkte integration til de to løsninger.

Implementeringskompleksitet

Da der er identificeret to løsninger, forventes systemkompleksiteten forholdsvis lav. Men da
løsningerne kan driftes decentralt, dvs. potentielt i hver kommune, forventes der at være kompleksitet i
forhold til integrationskompleksitet.
Ligeledes er der en juridisk udfordring i forhold til visning af aftaler for forældre til børn under 15 år,
som skal afklares inden en mulig implementering

Implementeringsforudsætninger
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Implementeringstidspunkt

Juridisk udfordring bør afklares, inden nærmere systemmæssig afklaring foretages.

Værdi myndighed

Det vil have administrativ værdi for tandplejeklinikkerne, at der er færre, der udebliver fra deres aftaler.
Værdien for myndighed vurderes middel til høj.
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Værdi borger

Det har værdi for borgeren at få endnu et sted at blive påmindet om tandplejeaftale, så risikoen for at
glemme en aftale bliver lidt mindre.
Værdien for borger vurderes dog til at være lav generelt.

Risici

Juridisk udfordring om visning af børns aftaler for forældre/værge bør afklares.

Tabel 3: Kommunale børnetandplejeaftaler

Nuværende konfiguration (AS-IS)

Figur 11: TM Tand

Figur 12: TK2

Kommentarer:
Både TM Tand og TK2 sender selv digital post uden brug af Output Manager.

Billede 13: Målarkitektur
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Billede 13: Transitionsarkitektur

ID012 Betalinger generelt
Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Dækker en række betalingstyper i kommunerne: Betalinger til biblioteker, betaling af
parkeringsafgifter, betaling af daginstitution, betaling af fritidsordning og betaling af byggetilladelser
m.m.

A/B/F

Betaling.

Volumen

Meget stor.

Myndighed

Kommune.

Nuværende løsning (AS-IS)

I langt de flest tilfælde overføres betalinger (opkrævninger) fra fagsystem via interface til kommunens
økonomisystem/debitorsystem, således at betalinger overføres automatisk. Og der kan være andre
situationer, hvor man indtaster betalingen direkte i Økonomisystemet.
De mest udbredte økonomisystemer er Opus Debitor, Fujitsu Prisme og ØS.

Andre visninger

Nogle af de mange kommuner, der anvender Opus Debitor som økonomisystem, har også
selvbetjeningsløsningen Mit Betalingsoverblik. Ligeledes har nogle af de kommuner, der anvender
Prisme selvbetjeningsløsningen, Min betalingsoversigt.

Systemer / kontraktforhold
Anbefalet løsning (TO-BE)

Udstilling via KOMBITs Betalingsindeks og Borgerblikket er anbefalet målarkitektur. P.t. er
Betalingsindekset dog kun på skitseniveau hos KOMBIT.
Transitionsarkitektur:
Som transitionsarkitektur anbefales at undersøge muligheden for at trække data via KOMBIT ØiRsnitflade. Selve ØiR-snitfladen er i anvendelse.

Implementeringskompleksitet

I forhold til målarkitekturen ventes det relativt simpelt at hente data fra KOMBITs indekser via
Borgerblikket.
Implementeringskompleksiteten for transitionsarkitekturen forventes ligeledes relativt lav, da ØiRsnitfladen er en kendt snitflade, som er i drift.

Implementeringsforudsætninger

Der skal være etableret et KDI-indeks, der indeholder betalinger, og fagsystemer skal levere data til
dette KDI-indeks med de her omtalte betalinger, og dette skal udstilles via Borgerblikket API.
ØiR-snitfladen er i anvendelse.

Implementeringstidspunkt

Der er ingen planlagt dato, men et kvalificeret gæt er, at et betalingsindeks kan være på plads, og at
betalingerne dermed kan hentes til Mit Overblik, på et tidspunkt i perioden 2022-25.
ØiR-snitfladens anvendelighed kan undersøge straks.
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Værdi myndighed

For de betalinger, der ikke er omfattet af de øvrige kortlægninger:
Det vurderes at have nogen værdi for myndighed at modtage flere betalinger rettidigt, da den største
volumen formodes at ligge i de betalinger, der er kortlagt separat. Værdi for myndighed vurderes
middel.

Værdi borger

For de betalinger, der ikke er omfattet af de øvrige kortlægninger:
Det vurderes at have nogen værdi for den enkelte borger at modtage betalingspåmindelser endnu et
sted, da for sen indbetaling kan medføre yderligere gebyrer/forhøjelse at bøde. Værdi for borger
vurderes middel.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 4: ID012 Betalinger generelt

Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 15: Generelt
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Figur 16: Målarkitektur
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Figur 17: Transitionsarkitektur

Generel løsning:
Selv om data hentes via Borgerblikket API for Mit Overblik eller via ØiR-snitfladen, vil økonomisystemer stadig sende digital post til borgeren.

ID015 Betalinger fra UDK
Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Udbetaling Danmark (UDK) har ansvaret for en række offentlige ydelser som folkepension, barsels
dagpenge og boligstøtte. De kommunikerer med borgerne via mere end 100 selvbetjeningsløsninger
samt digital post. Alle selvbetjeningsløsningerne findes på borger.dk.
UDK udbetaler ydelser, men når der udbetales for meget i ydelse, skal der ske en tilbagebetaling.
Nogle tilbagebetalinger sker ved at modregne i andre ydelser eller skat, men der sendes også nogle
deciderede opkrævninger/betalinger som digital post.

A/B/F

Betalinger.

Volumen

UDK har ikke selv et tal på hvor mange opkrævninger/betalinger der udsendes årligt, men det
betragtes at have en volumen, der betyder, at betalinger/opkrævninger fra UDK bør medtages.

Myndighed

UDK/Kommuner.

Nuværende løsning (AS-IS)

Eksisterende fagsystemer (der er et stort antal) sender digital post med betalinger (opkrævninger).

Andre visninger

Der vises samlet gæld på Min Side for de enkelte fagydelser.

Systemer / kontraktforhold
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Anbefalet løsning (TO-BE)

Udstilling via KOMBITs Betalingsindeks og Borgerblikket er målarkitekturen. P.t. er Betalingsindekset
dog kun på skitseniveau hos KOMBIT.
Som transitionsarkitektur anbefales at undersøge muligheden for at trække data via KOMBIT ØiRsnitflade, som også anvendes af Udbetaling Danmark. Selve ØiR-snitfladen er i anvendelse.

Implementeringskompleksitet

Det vil være en stor opgave for UDK at få deres mange fagsystemer til at levere data til KDIindekserne. Dette arbejde skal udføres, selv om der ikke skal leveres data til Mit Overblik.
Det forventes dog, at UDK opnår høj ekspertise i at aflevere til indekserne, hvorfor opgaven vurderes
som moderat.

Implementeringsforudsætninger
Implementeringstidspunkt

Der er ingen planlagt dato, men et kvalificeret gæt er, at et betalingsindeks kan være på plads, og at
betalingerne dermed kan hentes til Mit Overblik, på et tidspunkt i perioden 2022-25.

Værdi myndighed

Det vurderes at have nogen værdi for myndighed, at flere indbetalinger fra borgere sker rettidigt. Værdi
for myndighed vurderes middel.

Værdi borger

Det vurderes at have nogen værdi for borgeren at blive påmindet om betalinger endnu et sted, da en
manglende tilbagebetaling på en gæld kan have konsekvenser for ydelser man er berettiget til, hvilket
igen kan have en konsekvens for borgeren.
Det kan have direkte konsekvens for borgeren økonomisk, hvis tilbagebetaling af gæld ikke
overholdes, da disse kan fratrækkes borgerens offentlige ydelser.
Værdi for borger vurderes middel.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 5: ID015 Betalinger fra UDK

Figur 18: Nuværende løsning (AS-IS)
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Figur 19: Målarkitektur

Selvom data hentes via Borgerblikket API for Mit Overblik, vil UDK stadig sende digital post til borgeren.

Figur 20: Transitionsarkitektur
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ID016 Fornyelse af parkeringslicenser
Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

I visse kommuner kan man få parkeringslicenser, dvs. en tilladelse til at holde parkeret i et givent
område med en given bil i et år ad gangen.
Borgeren skal forny denne licens årligt og får en DP-meddelelse, der anmoder borgeren om dette.

A/B/F

Frist.

Volumen

Københavns Kommune er suverænt den kommune, der udsteder flest parkeringslicenser. Der er tale
om ca. 55.000 beboerlicenser og 2.600 erhvervslicenser. Sidstnævnte er ikke relevante i denne
forbindelse. Det anslås, at der på landsplan udstedes 200.000-400.000 parkeringslicenser, hvoraf de
fleste bliver fornyet hvert år.

Myndighed

Kommune

Nuværende løsning (AS-IS)

I Københavns Kommune bruger man i dag en Navision-baseret løsning til at administrere
parkeringslicenser. Navision sender en DP-meddelelse til borgerne, inden parkeringslicensen udløber.
Det antages, at øvrige kommuner har samme eller lignende løsning, om end nogle kommuner muligvis
ikke sender Digital Post men e-mails.

Andre visninger

Borgeren kan også se data om sin parkeringslicens i ”Selvbetjeningsløsningen”, hvorfra der også kan
betales for fornyelsen.

Systemer / kontraktforhold

Københavns Kommune forventer at udskifte Navision-løsningen inden for det nærmeste år.

Anbefalet løsning (TO-BE)

Målarkitekturen foreslås som direkte integration til fagsystemerne. Området skal dog afdækkes
nærmere i forhold til, hvor mange løsninger der anvendes i kommunerne.
Transitionsarkitektur:
Opmærket Digital Post kan overvejes som transitionsarkitektur, hvis de udfordringer, som er beskrevet
for anvendelse af Digital Post som kilde, kan accepteres. Hvis udfordringerne ved Digital Post ikke kan
accepteres, anbefales der ikke en transitionsarkitektur.
Hvis mange kommuner ikke sender beskeder om fornyelse via Digital Post men via e-mail, anbefales
det at arbejde direkte mod Målarkitekturen. Området bør afdækkes nærmere.

Implementeringskompleksitet

For målarkitekturen vurderes implementeringskompleksiteten som relativt høj, da systemporteføljen på
området ikke er afdækket.
Det ene kendte system udstiller ikke relevant snitflade.
For transitionsarkitekturen vurderes implementeringskompleksiteten som moderat, da systemerne vil
skulle opmærke den Digitale Post som afsendes. Hvis mange kommuner ikke sender Digital Post og
derfor også skal til at implementere Digital Post, vil implementeringskompleksiteten være relativt høj.

Implementeringsforudsætninger

NgDP systemet skal være implementeret for anvendelse af transitionsarkitekturen. Systemporteføljen
på området skal afdækkes.

Implementeringstidspunkt

Kan være når som helst efter NgDP er implementeret for anvendelse af transitionsarkitekturen.

Værdi myndighed

Det vurderes at have nogen værdi for myndighed, at færre borgere søger om at få deres ansøgning
behandlet efter at ansøgningsfristen er overstået.
Værdien for myndighed vurderes lav til middel.

Værdi borger

Det vurderes at have værdi for borgeren at blive påmindet om fornyelsen endnu et sted, da borgeren
dermed har mindre risiko for at glemme at forny licensen med efterfølgende risiko for at få
parkeringsafgift og besvær med at få sin licens igen til følge. Generelt vurderes værdien for borger dog
lav.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 6: Fornyelse af parkeringslicenser
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Nuværende løsning (AS-IS

Figur 21: Eksempel fra Københavns Kommune

Figur 22: Målarkitektur
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Figur 23: Transitionsarkitektur

Kommentarer:
Der kan være fagsystemer, der sender digital post direkte til NgDP, og fagsystemer der sender digital post via en Output Manager.

D017 Frister fra UDK
Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Udbetaling Danmark (UDK) har ansvaret for en række offentlige ydelser som folkepension, barselsdag
penge og boligstøtte. De kommunikerer med borgerne via mere end 100 selvbetjeningsløsninger samt
digital post.
Alle selvbetjeningsløsningerne findes på borger.dk.
UDK har i forbindelse med sagsbehandlingen en lang række frister, hvor der også sendes digital post.
Det er typisk frister for, at borgeren skal indsende forskellige former for dokumentation.
Rapporten behandler kun ydelser, som UDK behandler på vegne af kommunerne. Andre ydelser og
opgaver hos UDK behandles i andet regi.

A/B/F

Frist.

Volumen

Der er tale om store datamængder. UDK sender årligt ca. 20 mio. DP-meddelelser, hvoraf en stor del
indeholder frister.

Myndighed

UDK/Kommuner.

Nuværende løsning (AS-IS)

Eksisterende fagsystemer (der er et stort antal) sender digital post med diverse frister

Andre visninger

Alle frister vises også på en af de mange selvbetjeningsløsninger, der er knyttet til UDK.

Systemer / kontraktforhold
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Anbefalet løsning (TO-BE)

Der pågår lige nu arbejde hos KOMBIT med at udvide de to nuværende KDI-indekser med flere data
og/eller etablere et eller to nye indekser (indsatsindeks og aktivitetsindeks). Dette forventes
implementeret i perioden 2021-23. Det antages, at fristerne fra UDK kommer med i et af disse
indekser.
Den ideelle og anbefalede løsning er, at UDK leverer data om frister til et KDI-indeks, og at Mit
Overblik henter data fra dette KDI-indeks via Borgerblikket API.
KOMBIT forventes at udarbejde standard Borgerblikket API’er til alle KDI-indekser, som kan benyttes
af visnings-klienter.
Da der er mange frister, der sendes fra forskellige systemer, der omhandler det samme, skal der ske
en konsolidering af disse frister hos UDK forud for, at fristerne opdateres i et KDI-indeks. Dette arbejde
skal ske, uanset om data skal vises på Mit Overblik eller ej.
Der foreslås ikke en transitionsarkitektur, da opmærkning af Digital Post ikke vurderes at være en
brugbar løsning, heller ikke af UDK.

Implementeringskompleksitet

Det vil være en stor opgave for UDK at få deres mere end 100 fagsystemer til at levere data til KDIindekserne. Dette arbejde skal udføres, selv om der ikke skal leveres data til Mit Overblik. Det
forventes dog, at UDK opnår høj ekspertise i at aflevere til indekserne, hvorfor opgaven vurderes som
moderat.

Implementeringsforudsætninger
Implementeringstidspunkt

Forventet i perioden 2021-23.

Værdi myndighed

Det vurderes at have nogen værdi for myndighed, at et højere antal borgere indsender dokumentation
rettidigt for derved at sikre kortere administrative processer.
Værdi for myndighed vurderes middel.

Værdi borger

Det vurderes at have høj værdi for borgeren at få varsel om frist endnu et sted, da en overskridelse af
en frist kan have konsekvenser for ydelser, man er berettiget til, hvilket kan have en økonomisk
negativ konsekvens for borgeren.
Værdi for borgeren vurderes middel til høj.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 7: ID017 Frister fra UDK

Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 24 Nuværende løsning (AS-IS)
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Figur 25: Målarkitektur
Selvom data hentes via Borgerblikket API for Mit Overblik, vil UDK stadig sende digital post til borgeren.

ID020 Partshøringer generelt

20

Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Der foregår flere forskellige typer af partshøringer i kommunerne. Partshøringer inden
for bygge-, miljø- og flytteområdet er beskrevet selvstændigt. Men der er også andre
partshøringer. Der er altid en frist for indsigelse i forbindelse med partshøringer.

A/B/F

Frist.

Volumen

Volumen ukendt.

Myndighed

Kommuner.

Nuværende løsning (AS-IS)

Andre visninger

Der sendes normalt digital post til parterne i forbindelse med en partshøring.
Partshøringer behandles ofte i kommunens sagsbehandlingssystem, der oftest kun kan
sende digital post til én modtager. Da dette ikke altid er tilstrækkeligt, sker der ofte en
manuel proces med brevfletning i Word, inden den digitale post afsendes fra
eksempelvis OneTooX.
Dette er beskrevet i ID290.
Der er ikke identificeret andre visninger for disse partshøringer.

Systemer / kontraktforhold

Se ID290.

Anbefalet løsning (TO-BE)

Der er ikke anbefalet en målarkitektur, da området bør afdækkes og analyseres
yderligere, førend en anbefaling er mulig.
Ligeledes er en transitionsarkitektur heller ikke anbefalet, da NgDP opmærkning ikke
anbefales til frister, som risikerer at ændre sig eller har stor betydning som følge af de
udfordringer, som rapporten beskriver ved anvendelse af opmærket NgDP i Mit Overblik.
Misset frist som følge af ændringer i fristen eller slettet Digital Post vurderes at have for
store konsekvenser til, at NgDP bør overvejes som kilde

Implementeringskompleksitet

Da der hverken anbefales mål- eller transitionsarkitektur, vurderes
implementeringskompleksiteten ikke.
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Implementeringsforudsætninger
Implementeringstidspunkt
Værdi myndighed

Det vurderes at have middel værdi for myndighed, at borgeren på Mit Overblik kan se, at
der er en frist for en partshøring, da dette forhøjer chancen for rettidig indsigelse og
dermed en minimering af antal efterfølgende klagesager. Det vurderes at
være en mindre, administrativ arbejdsbyrde for kommunen at behandle en indsigelse
end en efterfølgende klagesag, så samlet set har det administrativ værdi for kommunen.

Værdi borger

Det vurderes, at en eksplicit fristdato på Mit Overblik vil øge chancen for, at borgeren
opdager, at der er en frist, der skal reageres på, da fristen ellers kun kan ses ”gemt” i
brevet om partshøring. Dermed vil det øge chancen for, at borgerne får gjort evt.
indsigelse rettidigt med mindre risiko for, at borgeren efterfølgende skal indsende en
klage. Værdien vurderes derfor at være lav til middel.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 8: ID020 Partshøringer generelt

ID024 Skoleindskrivning
Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Alle forældre til børn får brev fra den skole, hvor de skal indskrives, hvorefter de skal
foretage indskrivning via selvbetjeningsløsning.

A/B/F

Frist.

Volumen

Alle børn på omkring 7 år indskrives. Der er ca. 70.000 børn på en årgang. Flere børn
indskrives flere gange i skoleforløbet, bl.a. i forbindelse med flytninger.

Myndighed

Skoler.

Nuværende løsning (AS-IS)

Eksempel fra Hedensted: Skolerne sender en DP-meddelelse, men det er en meget
manuel proces, og selve fristen for hvornår forældre skal give en tilbagemelding ligger
ikke i et fagsystem.
I forbindelse med skoleindskrivning anvender mange kommuner Tabulex, der både er
fagsystem og selvbetjeningsløsning.
DP-meddelelsen sendes via OneTooX.
Det antages, at øvrige kommuner har samme eller lignende løsning.

Andre visninger

Fristen kan ikke ses andre steder end i DP-meddelelsen.

Systemer / kontraktforhold
Anbefalet løsning (TO-BE)

Målarkitektur:
Det forventes, at skoleindskrivning på et tidspunkt vil indgå i KOMBIT indekser. Men
tidshorisonten er ukendt.
Transitionsarkitektur:
Da opgaven udføres decentralt på skolerne, kan dette introducere yderligere en
udfordring vedrørende kvalitetssikring ved opmærkning af Digital Post. Digital Post
anbefales derfor ikke som transitionsarkitektur men derimod direkte integration til de
elevadministrative systemer.
Der anvendes relativt få forskellige elevadministrative systemer, til gengæld skal
oplysningerne formentlig hentes hos flere kilder.

Implementeringskompleksitet

For målarkitekturen vurderes implementeringskompleksiteten som relativt lav, da data
hentes via Borgerblikket.
For transitionsarkitekturen vurderes implementeringskompleksiteten som moderat, da
der formentlig skal integreres med systemer fra flere kilder (kommuner).

Implementeringsforudsætninger
Implementeringstidspunkt
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Værdi myndighed

Det vurderes at have nogen værdi for myndighed, at færre forældre overser frist for
indsigelse, med potentiel indskrivning af barnet i en anden skole end ønsket og
efterfølgende klage, til følge. Det vurderes dog også, at det sker meget sjældent. Værdi
for myndighed vurderes middel.

Værdi borger

Det vurderes ikke at have nogen nævneværdig værdi for borgeren at kunne se fristen
endnu et sted, da indskrivning af børn i skole er så vigtig en begivenhed, at borgeren
orienterer sig om denne andetsteds. Værdien for borger vurderes lav.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 9: ID024 Skoleindskrivning

Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 26 Eksempel fra Hedensted Kommune
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Anbefalet løsning (TO-BE)

Figur 27: Målarkitektur

Figur 28: Transitionsarkitektur

ID029 Aftaler i borgerservice via tidsbestilling

23

Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Det er muligt at booke møder hos Kommunens borgerservice, enten via telefon eller via
kommunens hjemmeside. Det drejer sig især om møder i forbindelse med bestilling af
nyt pas og nyt kørekort.

A/B/F

Aftale.
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Volumen

Myndighed
Nuværende løsning (AS-IS)

Pas: Hvis det antages, at 5 mio. danskere har pas, som har en varighed på 10 år, vil der
være 500.000 fornyelser årligt.
Det præcise antal fornyelser af kørekort kendes ikke, men der er over 50.000 danskere
årligt, der når aldersgrænsen for, hvornår kørekort skal fornys, og herudover er der for
folk, der har andet end kørekort til almindelig personbil, andre regler, hvor der skal
fornys kørekort allerede, når man fylder 50 år.
Kommuner.
Mange kommuner har et selvbetjeningsmodul (mange anvender FrontDesk), hvor
borgeren selv kan bestille tid i forbindelse med fornyelse af pas og kørekort.
Flere kommuner har fagsystemer, der bruger API mod FrontDesk til at bestille tid i
borgerservice. Et eksempel på dette er Biometric (pas og kørekort) der fra Biometric’s
booking APP ser, hvornår der kan bestilles tid i borgerservice for at få taget billede til
pas og kørekort.
FrontDesk er en cloud-løsning, der har en række åbne API’er til integration med
forskellige fagsystemer.
FrontDesk er en løsning, der generelt kan håndtere en ”kø” for selvbetjening og benyttes
både i kommunerne og regionerne.
FrontDesk sender ikke digital post med aftaler.
Det antages, at øvrige kommuner har samme eller lignende løsning.

Andre visninger

Aftalen kan i mange kommuner ses på kommunens hjemmeside, hvor borgeren har
bestilt tiden.

Systemer / kontraktforhold
Anbefalet løsning (TO-BE)

På sigt forventes det, at aftalerne vil indgå i KOMBIT’s indekser og derfor kan hentes via
Borgerblikket.
Transitionsarkitektur:
Som transitionsarkitektur anbefales, at aftaledata hentes via fagsystem API for at hente
data ved kilden.

Implementeringskompleksitet

Målarkitekturens implementeringskompleksitet vurderes relativt lav, da data hentes fra
Borgerblikket.
For transitionsarkitekturen vurderes den høj, da systemporteføljen blandt landets
kommuner ikke er afdækket.
Det afdækkende system, FrontDesk, har indikeret, at det for deres løsning vil være en
lille opgave at stille et dedikeret API til rådighed for Mit Overblik.
Alternativet er ingen transitionsarkitektur og i stedet at arbejde mod målarkitekturen.

Implementeringsforudsætninger Systemporteføljen blandt kommunerne bør afdækkes.
Implementeringstidspunkt
Værdi myndighed

Det vurderes at have lav til nogen værdi for myndighed at flere borgere overholder de
aftalte tider, da udeblivelse afstedkommer yderligere administration.

Værdi borger

Det vurderes at have lav værdi for borgeren at kunne se aftaler og evt. frister på Mit
Overblik, da de fleste kommuner sender SMS-varsel, og møderne normalt bookes med
meget kort varsel.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 10: ID029 Aftale i borgerservice via tidsbestilling

Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 29: Eksempel fra Odense Kommune og Ballerup Kommune
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Figur 30: Målarkitektur

Figur 31: Transitionsarkitektur

ID030 Aftaler i Aula
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Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Aula er den nye samlede løsning på hele folkeskoleområdet (og fra efteråret 2020 også
daginstitutionsområdet), hvor forældrene bl.a. kan se alle aftaler mellem skole og hjem.

A/B/F

Aftaler.

Volumen

Der er tale om mange aftaler om året for alle ca. 600.000 folkeskoleelever (og hertil
også, fra efteråret 2020, børn i daginstitution).

Myndighed

Kommuner.
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Nuværende løsning (AS-IS)

Forældre kan se forældremøder samt skole/hjem-samtaler i AULA, og der sendes ikke
digital post eller anden besked om disse møder.

Andre visninger

Alle aftaler kan ses i Aula.

Systemer / kontraktforhold
Anbefalet løsning (TO-BE)

Det forventes, at aftaler i AULA på sigt vil kunne hentes via KOMBIT indekser og
Borgerblikket.
Transitionsarkitektur:
Da AULA aftalerne ikke forventes at komme i indekserne inden for den nærmeste
fremtid, anbefales det, at en direkte integration via API til AULA analyseres nærmere.

Implementeringskompleksitet

For målarkitekturen vurderes det, at implementeringskompleksiteten ved at hente data
fra KOMBIT’s indekser via Borgerblikket vil være relativt lav.
For transitionsarkitekturen skal der udvikles et API til Aula, hvilket vurderes til at være en
større udviklingsopgave. Til gengæld kan data fra alle landets folkeskoler hentes ét sted,

Implementeringsforudsætninger
Implementeringstidspunkt

Afhænger af KOMBIT’s planer i forhold til indekserne. En nærmere dialog med KOMBIT
bør initieres.

Værdi myndighed

Det vurderes at have nogen værdi for myndighed, at flere forældre mindes om aftaler
mellem skole og hjem, for derved
at sikre størst muligt fremmøde ved fx forældremøder. Dog vurderes værdien for
myndighed generelt lav.

Værdi borger

Det vurderes at have nogen værdi for borgere at kunne se aftalerne endnu et sted. Dette
forventes at give færre udeblivelser til møderne.
Dog forventes det på netop AULA, at en stor del af borgerne ofte vil orientere sig i
AULA, hvorfor værdien af data på Mit Overblik på netop dette område muligvis er
mindre. Værdien for borger vurderes lav.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 11: ID030 Aftaler i Aula

Figur 32: Målarkitektur
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Figur 33: Transitionsarkitektur

ID281 Aflevering af dokumentation vedr. kontanthjælp
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Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Der sendes Digitale postmeddelelser til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af
enkeltydelser (herefter blot benævnt ”kontanthjælpsmodtagere”), hvor de bliver bedt om
at indsende diverse dokumentation, og der er i brevet angivet en frist for, hvornår de skal
indsende denne dokumentation.

A/B/F

Frist.

Volumen

Det er individuelt, hvor ofte de enkelte kontanthjælpsmodtagere bliver bedt om
dokumentation. For nogle af dem er det flere gange om året. Der er lige nu ca. 125.000
personer på kontanthjælp, så det årlige antal meddelelser er noget større. Der er
således tale om store datamængder.

Myndighed

Kommuner.

Nuværende løsning (AS-IS)

Som eksempel på nuværende løsning illustreres Ballerup Kommunes arbejdsgang.
Ballerup Kommune sender altid digital post til borgeren, når der skal indhentes
dokumentation, med en frist for hvornår dokumentationen skal indsendes. Der kan
sendes digital post fra to systemer:
• KMD Aktiv, hvor der anvendes OneTooX som Output Manager
• SBSYS (ESDH-system).
Det antages, at øvrige kommuner har samme eller lignende løsning med et fagsystem,
der sender digital post og/eller en løsning baseret på ESDH.

Andre visninger

Nej.

Systemer / kontraktforhold

KMD Aktiv erstattes i 2020-21 af Kommunernes ydelsessystem (KY) – dette vil blive
anvendt i alle kommuner.
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Anbefalet løsning (TO-BE)

Kommunernes ydelsessystem (KY) er under udvikling i KOMBIT-regi. Dette system vil i
2020-21 blive udrullet i alle 98 kommuner.
KY er et af de første monopolbrudssystemer, der skal understøtte den fælles
kommunale rammearkitektur samt benytte sig af KOMBITs fælles it services, herunder
levere data til KDI-indekser.
Der pågår lige nu arbejde hos KOMBIT med at udvide de to nuværende KDI-indekser
med flere data og/eller etablere et eller to nye indekser (indsatsindeks og
aktivitetsindeks). Dette forventes implementeret i perioden 2021-23. Det antages, at
fristerne fra KY kommer med i et af disse indekser.
Den oplagte løsning er, at KY leverer data om frister til et KDI-indeks, og at Mit Overblik
henter data fra dette KDI-indeks via Borgerblikket API. KY-data forventes at indgå i
Helhedsorienteret indsats, hvorfor data fra KY forventes at indgå i indekserne tidligt.
KOMBIT forventes at udarbejde standard Borgerblikket API’er til alle KDI-indekser, som
kan benyttes af visnings-klienter.

Implementeringskompleksitet

KY vil sende digital post til borgeren, når der skal indhentes dokumentation.
Transitionsløsning: Da KY som beskrevet forventes at indgå i Helhedsorienteret indsats,
anbefales det ikke at arbejde med en anden transitionsarkitektur. Det er dog muligt, at
ikke alle KY-data er tilgængelige fra starten via Helhedsorienteret sagsbehandling, men
data via Indekser og Borgerblikket anbefales stadig som både transitions- og
målarkitektur.
Det forventes at være en teknisk lettere opgave at hente data fra Borgerblikket, da
Borgerblikket er bygget til at udstille data til løsninger som Mit Overblik.

Implementeringsforudsætninger KY skal være implementeret og levere data til relevant KDI-indeks med de her omtalte
frister, og dette skal udstilles via Borgerblikket API.
Implementeringstidspunkt

Forventet i perioden 2021-23.

Værdi myndighed

Det vurderes at have værdi for myndighed, at flere kontanthjælpsmodtagere indsender
dokumentation til tiden, da dette vil lette processen for den administrative
sagsbehandling i kommunen. Værdien for myndighed vurderes middel til høj.

Værdi borger

Det vurderes at have høj værdi for borgeren (kontanthjælpsmodtageren) at blive mindet
om frist for indsendelse af dokumentation endnu et sted, da for sen indsendelse kan
påvirke kontanthjælpsmodtagerens muligheder for at modtage kontanthjælp negativt –
og
ultimativt i sidste ende at risikere at miste retten til kontanthjælp.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 12: ID281 Aflevering af dokumentation vedr. kontanthjælp

Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 34: Eksempel fra Ballerup Kommune
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Figur 35: Målarkitektur
Selvom data hentes via Borgerblikket API for Mit Overblik, vil KY stadig sende digital post til borgeren.

ID282 Aflevering af dokumentation vedr. sygedagpenge
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Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Der sendes Digitale postmeddelelser til sygedagpengemodtagere, hvor de bliver bedt
om at indsende dokumentation inden for en angiven frist.

A/B/F

Frist.

Volumen

Det er individuelt, hvor ofte de enkelte sygedagpengemodtagere bliver bedt om
dokumentation. Da der årligt er ca. 400.000 borgere på sygedagpenge, er der tale om
meget store datamængder.

Myndighed

Kommuner.

Nuværende løsning (AS-IS)

I fx Ballerup Kommune sendes altid digital post med fristen til sygedagpengemodtagere.
Der kan sendes fra to systemer: E-dagpenge/Fasit, hvor der anvendes OneTooX som
Output Manager SBSYS (ESDH-system).
Det antages, at øvrige kommuner har samme eller lignende løsning med et fagsystem,
der sender digital post og/eller en ESDH-løsning.

Andre visninger

Nej.

Systemer / kontraktforhold

E-dagpenge/Fasit og lignende systemer erstattes i 2019-2020 af Kommunernes
Sygedagpengesystem (KSD) – dette vil blive anvendt i alle kommuner.
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Anbefalet løsning (TO-BE)

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) er under udvikling i KOMBIT-regi. Dette
system vil i 2019-20 blive udrullet i alle 98 kommuner.
KSD er et af de første monopolbrudssystemer, der skal understøtte den fælles
kommunale rammearkitektur samt benytte sig af KOMBITs fælles it services, herunder
levere data til KDI-indekser.
Der pågår lige nu arbejde hos KOMBIT med at udvide de to nuværende KDI-indekser
med flere data og/eller etablere et eller to nye indekser (indsatsindeks og
aktivitetsindeks). Dette forventes implementeret i perioden 2021-23. Det antages, at
fristerne fra KSD kommer med i et af disse indekser.
Den oplagte Målarkitektur er, at KSD leverer data om frister til et KDI-indeks, og at Mit
Overblik henter data fra dette KDI-indeks via Borgerblikket API.
KOMBIT forventes at udarbejde standard Borgerblikket API’er til alle KDI-indekser, som
kan benyttes af visnings-klienter.
KSD vil sende digital post til borgeren, når der skal indhentes dokumentation.
Transitionsarkitektur:
Der kan udvikles et API direkte til KSD, hvor KSD afleverer frister for borgere til Mit
Overblik.

Implementeringskompleksitet

For målarkitekturen vurderes implementeringskompleksiteten relativt lav, når data kan
hentes via Borgerblikket.
Den samlede implementeringskompleksitet for transitionsarkitekturen vurderes moderat.
Der skal udvikles et API, til gengæld kan alle data hentes ved én kilde.

Implementeringsforudsætninger KSD skal være implementeret og levere data til relevant KDI-indeks med de her omtalte
frister, og dette skal udstilles via Borgerblikket API.
Implementeringstidspunkt

Forventet i perioden 2021-23.

Værdi myndighed

Det vurderes at have nogen værdi for myndighed, at flere sygedagpengemodtagere
indsender dokumentation rettidigt, da dette vil lette den administrative sagsbehandling i
kommunen.
Det vurderes at have middel til høj værdi for sygedagpengemodtageren at se fristen på
Mit Overblik, så chancen øges for at indsende dokumentation rettidigt, da dette mindsker
risikoen for, at modtageren mister retten til sygedagpenge.

Værdi borger

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 13: ID282 Aflevering af dokumentation vedr. sygedagpenge
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Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 36: Eksempel fra Ballerup Kommune

Figur 37: Målarkitektur
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Figur 38: Transitionsarkitektur

Kommentarer:
Selv om data hentes via Borgerblikket API for Mit Overblik, vil KSD stadig sende digital post til borgeren.

ID287 Frister i forbindelse med byggesager
Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

I forbindelse med bygge- og miljøsager er der normalt en række frister, som kommunen
giver til ansøgeren af byggetilladelsen. Eksempelvis indsendelse af dokumentation.

A/B/F

Frist.

Volumen

Det anslås, at der er omkring 500.000 bygge- og miljøsager årligt. Der vil altid være en
frist for, hvornår byggetilladelsen udløber. Men herudover kan der i forløbet være flere
andre frister til bygge- og miljøsager.

Myndighed

Kommuner.

Nuværende løsning (AS-IS)

Alle kommuner har et byggesagssystem.
58 Kommuner anvender KMD Structura.
Fristerne findes både i byggesagssystemet og i Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk). Al
kommunikation til borgeren om byggesager skal som en fælles kommunal principiel
beslutning ske igennem Byg og Miljø og ikke via andre kommunikationskanaler.
Alle kommuner anvender Byg og Miljø, som integrerer med lokalt byggesagssystem.

Andre visninger
Systemer / kontraktforhold
Anbefalet løsning (TO-BE)

Implementeringskompleksitet

På sigt forventes det, at fristerne vil indgå i KOMBIT indekser og derfor vil blive
tilgængelige via Borgerblikket.
Som transitionsløsning bør både direkte integration til Byg og Miljø og til lokale
byggesagssystemer undersøges. KOMBIT anbefaler umiddelbart at hente data i lokale
byggesagssystemer.
Implementeringskompleksiteten for målarkitekturen forventes relativt lav, da data hentes
via Borgerblikket.
Implementeringskompleksiteten ved transitionsarkitekturen vurderes moderat, hvis data
kan hentes fra Byg og Miljø. Hvis data skal hentes fra kommunernes
byggesagssystemer, vurderes kompleksiteten høj, da API muligvis først skal udvikles og
data hentes fra flere kilder.

Implementeringsforudsætninger Det bør analyseres nærmere, om man skal arbejde direkte mod målarkitekturen. Hvis
ikke bør det analyseres, om Byg og Miljø kan levere data, eller om der skal laves API til
lokale byggesagssystemer.
Implementeringstidspunkt
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Værdi myndighed

Det vurderes ikke at have nævneværdig værdi for myndighed, at frister for indsendelse
af dokumentation overholdes, men det vil alt andet lige være en fordel for
sagsbehandlingen i kommunen, at frister overholdes af hensyn til smidig
sagsbehandling. Værdi for myndighed vurderes lav til middel.

Værdi borger

Det vurderes at have nogen værdi for borgeren at blive mindet om frister et sted mere,
da borgeren har en interesse i hurtig og smidig sagsbehandling. Værdi for borger
vurderes lav til middel

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 14: ID287 Frister i forbindelse med byggesager

Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 39: Eksempel fra Favrskov Kommune

Kommentarer:
Byg og Miljø fungerer som kommunikationskanal til borgeren for byggesager

Fremtidig løsning (TO-BE)

Figur 40: Målarkitektur
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Figur 41: Transitionsarkitektur

ID288 Partshøringsfrister, byggesager
Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

I forbindelse med byggesager foregår der ofte en partshøring, hvor en række borgere,
der bor tæt på matriklen, hvor der er ansøgt om byggetilladelse, bliver spurgt, om de har
indsigelser.

A/B/F

Frist.

Volumen

Med omkring 500.000 årlige byggesager bliver det til flere millioner henvendelser om
året.
Kommune.

Myndighed
Nuværende løsning (AS-IS)

Systemet Byg og Miljø, som alle kommuner benytter, indeholder fristdatoen. Den ligger
desuden nok også i kommunens byggesagssystem. Men modtagerne af
partshøringsbrevet findes manuelt, så det er en mere eller mindre manuel proces at få
afsendt digital post.

Andre visninger

Ingen.

Systemer / kontraktforhold
Anbefalet løsning (TO-BE)

Målarkitektur:
På sigt forventes det, at fristerne vil indgå i KOMBIT indekser og derfor vil blive
tilgængelige via Borgerblikket.
Transitionsarkitektur:
Som transitionsarkitektur kan Digital Post, opmærket via MeMo format, overvejes i
forhold til de samme risici som ved anvendelse af opmærket post, som er beskrevet i
rapporten.
Alternativet er direkte integration til fagsystemer eller ESDH-systemer i kommunerne,
hvis informationer om parter registreres her.

Implementeringskompleksitet

I forhold til målarkitekturen vurderes implementeringskompleksiteten at være lettere, da
data hentes via Borgerblikket.
I transitionsarkitekturen afhænger det af, om der satses på opmærket Digital Post eller
direkte integrationer.
Om direkte integration giver mening, afhænger af, om parterne i byggesager og deres
frister registreres i byggesagssystemerne eller ESDH-systemerne. Der skal derfor laves
yderligere afklaringer, førend data kan præsenteres på Mit Overblik.

Implementeringsforudsætninger Der bør foretages yderligere afklaringer i forhold til eventuel transitionsarkitektur.
Implementeringstidspunkt
Værdi myndighed
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Det vurderes at have en værdi for myndighed, at frister for indsigelser overholdes, da
der via påmindelser sikres større antal rettidige indsigelser og dermed en minimering af
antal efterfølgende klagesager. Det er en mindre arbejdsbyrde for kommunen at
behandle en indsigelse end en efterfølgende klagesag, så samlet set er der en
forretningsmæssig værdi for kommunen. Værdi for myndighed vurderes til at være
middel.
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Værdi borger

Det vurderes at have værdi for borger at blive mindet om frist for indsigelser et sted
mere, da borgeren dermed får indflydelse og dermed mindsker risikoen for efterfølgende
indsigelse af klage. Med en eksplicit fristdato på Mit Overblik vil der være større chance
for, at borgeren opdager. at der er en frist, da fristen ellers kun kan ses ”gemt” i brevet
om partshøring. Værdi for borger vurderes lav til middel.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 15: ID288 Partshøringsfrister, byggesager

Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 42: Eksempel fra Favrskov Kommune:

•
•
•

Kommentarer:
Sagsbehandler opretter partshøringsbrev i Word.
Borgere til en partshøring findes typisk inden for en geografisk lokation, og modtager på borgerinformationer indsættes i Word
partshøringsdokumentet gennem normal Word brev-fletningsfunktionalitet.
Via Word-plugin til OneTooX afsendes partshøringsbreve som digital post til borgerne.

Figur 43: Målarkitektur
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Figur 44: Transitionsarkitektur

ID290 Diverse sagsbehandling med aftaler og frister
Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Der foregår, så vidt det kan afdækkes, sagsbehandling i kommunerne og også i noget
mindre grad i regionerne, som resulterer i, at der sendes digital post til borgeren
indeholdende aftaler og frister, hvor data om aftalen eller fristen ikke formaliseret er
lagret i en database i et fagsystem.
Det vurderes, at der på flere og flere fagområder vil blive anvendt dedikerede
fagsystemer, så der dermed bliver mindre sagsbehandling i generelle ESDH-systemer,
Word og Outlook. Der vil dog stadig være en del sagsbehandling, der foregår i ESDHsystemer og os myndigheder, hvor ESDH-systemer opfattes som autoritativt fagsystem,
og der sendes også digital post til borgeren med aftaler og frister fra Outlook, Word m.m.

A/B/F

Aftaler og frister.

Volumen

Volumen ukendt.

Myndighed

Kommuner og regioner.

Nuværende løsning (AS-IS)

Der er overordnet set fire måder, at en myndighed kan sende digital post til borgeren på,
når det ikke sendes fra et fagsystem:
• Der foregår sagsbehandling i et eller flere fagsystemer, hvorefter der skrives et brev i
Word, der afsendes som digital post fra Word. Nogle kommuner har i dag et Word plugin fra Output management systemer, hvorfra der kan sendes digital post.
• Der foregår sagsbehandling i et eller flere fagsystemer, hvorefter der sendes brev fra
Outlook, der afsendes som digital post fra Outlook
• Der kan fra forskellige systemer printes til en installeret ”Printer” i operativsystemet
(Windows), som sender print som digital post
• Der foregår sagsbehandling i et ESDH-system, eventuelt kombineret med
sagsbehandling i et eller flere fagsystemer, hvorefter der fra ESDH-systemet sendes
digital post til borgeren.

Andre visninger

Nej.

Systemer / kontraktforhold
Anbefalet løsning (TO-BE)

Implementeringskompleksitet
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Der er ikke anbefalet en målarkitektur, da området bør afdækkes og analyseres
yderligere i forhold til systemanvendelse og arbejdsgange, førend en anbefaling er
mulig.
Ligeledes er en transitionsarkitektur heller ikke anbefalet, da NgDP opmærkning ikke
anbefales til aftaler som følge af de udfordringer, som i rapporten er beskrevet ved
anvendelse af opmærket NgDP i Mit Overblik.
Implementeringskompleksiteten er ikke vurderet, da der ikke anbefales hverken måleller transitionsarkitektur
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Implementeringsforudsætninger
Implementeringstidspunkt
Værdi myndighed

Myndighedsværdi er ukendt.

Værdi borger

Det vil have høj værdi for borger at kunne overholde aftaler, da der ikke er andre kendte
adviseringer som fx sms og e-mail. Det har generelt værdi for borger at præsenteres for
data, der ikke udstilles andre steder.

Risici
Tabel 16: ID290 Diverse sagsbehandling med aftaler og frister

Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 45: Eksempel fra Favrskov Kommune:

Kommentarer:
• Løsninger for at sende digital post fra Microsoft Office og Windows kommer typisk fra kendte leverandører, der leverer Outp ut Managers.
Eksempler på dette er OneTooX, Strålfors Connect og SEPO
• Der findes grundlæggende følgende fire muligheder for at sende digital post fra Microsoft Office og Windows.
-

Gennem et plug-in til Outlook kan der sendes digital post til en Output Manager eller direkte til Digital Post.
Der kan installeres en ”Printer der kan sende digital post” (PDP). For medarbejderen benyttes almindelig printfunktionalitet,
og der printes til PDP, der sender post til en Output Manager eller direkte til Digital Post.
De fleste ESDH systemer understøtter, at et dokument kan sendes som digital post til en Output Manager eller direkte til
Digital Post.

ID291 Anvisning af plads i daginstitution
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Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Kommunen tildeler pladser til børn i vuggestuer, børnehaver og hos dagplejere på
baggrund af ønsker fra forældrene.

A/B/F

Frist.
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Volumen

Myndighed

Da der er ca. 70.000 børn i hver årgang, og langt de fleste skal tildeles plads i vuggestue
og børnehave mindst én gang, må der forventes at være mindst 140.000 tildelinger om
året.
Kommuner.

Nuværende løsning (AS-IS)

Når forældre ønsker en plads i daginstitution for deres barn, angiver de ønske i
selvbetjeningsløsningen (der er krav om, at der skal være digital selvbetjeningsløsning
for pladshenvisning).
Ønskerne herfra behandles af kommunen, der sender en digital postmeddelelse til
forældre, når de tilbydes plads. Denne DP-meddelelse har en frist for, hvornår forældre
skal reagere. DP-meddelelsen indeholder et link til selvbetjeningsløsningen.
Der kendes løsninger fra to leverandører.

Andre visninger

Forældrene kan se alt om tildelingen i en selvbetjeningsløsning.

Systemer / kontraktforhold
Anbefalet løsning (TO-BE)

På sigt forventes fristen at indgå i KOMBITs indekser, hvorfra den vil kunne hentes via
Borgerblikket. Dette udgør målarkitekturen.
Transitionsarkitektur:
Det anbefales at arbejde med direkte integration mod institutionssystemerne.

Implementeringskompleksitet

For målarkitekturen forventes implementeringskompleksiteten at være lav.
For transitionsarkitekturen vurderes kompleksitet som moderat, da data forventeligt skal
hentes fra to løsninger, som formentligt relativt simpelt kan udstille data. Men det må
forventes, at data skal hentes fra flere kilder, hvilket øger kompleksiteten. Samlet
vurderes kompleksiteten som moderat.

Implementeringsforudsætninger
Implementeringstidspunkt
Værdi myndighed

Det vurderes at have høj værdi for myndighed, at borger i højere grad overholder frist for
godkendelse/afvisning af anvist valg af daginstitution.

Værdi borger

Det anses for vigtigt at få denne frist vist på Mit Overblik, da det for de fleste forældre er
meget vigtigt, hvilken daginstitution deres børn kommer til at gå i. Værdi for borger
vurderes middel til høj.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 17: ID291 Anvisning af plads i daginstitution

Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 46: Eksempel fra Hedensted Kommune:

38

Bilag D - Digitaliseringsstyrelsen | Peak Consulting Group

Anbefalet løsning (TO-BE)

Figur 47: Målarkitektur

Figur 48: Transitionsarkitektur

ID292 Partshøringer indenfor flytteområdet
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Navn:

Beskrivelse:

Beskrivelse

Der sker mange partshøringer inden for flytteområdet, inkl. logiværtserklæringer.

A/B/F

Frist.

Volumen

Varierer meget fra kommune til kommune, men der er i størrelsesordenen 100.000 200.000 om året.

Myndighed

Kommuner.
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Nuværende løsning (AS-IS)

De fleste kommuner anvender Notus e-flyt, der administrerer alt om flytning. Notus E-flyt
er både fagsystem og selvbetjeningsløsning. Notus E-flyt sender digital post i forbindelse
med partshøringer, hvoraf der fremgår en frist for indsigelse.

Andre visninger

e-flyt er også selvbetjeningsløsning på borger.dk, men her kan borgeren ikke se fristen
for indsigelse.

Systemer / kontraktforhold

Leverandør på Notus e-flyt er DXC.

Anbefalet løsning (TO-BE)

På sigt forventes frister vedrørende partshøring at komme med i KOMBITs indekser,
hvorfra data kan hentes via Borgerblikket.
Transitionsarkitektur:
Som transitionsarkitektur foreslås direkte integration til bagvedliggende fagsystem(er).
Det har endnu ikke været muligt at få adgang til DXC. Offentlig tilgængelig information
viser, at Notus e-Flyt ikke har et åbent API.

Implementeringskompleksitet

For målarkitekturen forventes implementeringskompleksiteten at være lav.
For transitionsarkitekturen skal der udvikles et API til fagsystemer på området. Samtidig
må det forventes, at data skal hentes ved flere kilder. Den samlede
implementeringskompleksitet for transitionsarkitekturen vurderes derfor som relativt høj.

Implementeringsforudsætninger
Implementeringstidspunkt
Værdi myndighed

Det vurderes at have værdi for myndighed, at indsigelser fra borger foretages rettidigt.
Når borgeren kan se på Mit Overblik, at der er en frist for en partshøring, er der større
chance for, at borgeren vil gøre indsigelse, og dermed minimeres antallet af
efterfølgende klagesager. Det er en mindre arbejdsbyrde for kommunen at behandle en
indsigelse end en efterfølgende klagesag, så samlet set er der en forretningsmæssig
værdi for kommunen. Værdi for myndighed vurderes lav til middel.

Værdi borger

Det vurderes at have værdi for borger, at denne overholder frist for indsigelser, da
borger dermed får indflydelse og herved mindsker risikoen for efterfølgende at skulle
indsende en klage.
Med en eksplicit fristdato på Mit Overblik vil der være større chance for, at borgeren
opdager, at der er en frist, da fristen ellers kun kan ses ”gemt” i brevet om partshøring.
Værdi for borger vurderes lav til middel.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med visning på Mit Overblik.

Tabel 18: ID292 Partshøringer indenfor flytteområdet
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Nuværende løsning (AS-IS)

Figur 49: Eksempel fra Ballerup Kommune (Notus e-flyt):

Figur 50: Målarkitektur
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Figur 51: Transitionsarkitektur
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