Arkitekturforum
Kommissorium
Scope og mandat
Grunddatabestyrelsen har godkendt oprettelsen af Aarkitekturforum på et møde den 5. september 2014.
Arbejdet i Aarkitekturforum skal sikre en sammenhængende, fælles it-arkitektur i Grunddataprogrammet.
Forummet drøfter sager vedr. tværgående arkitektur i grunddataprogrammet, identificerer løsningsmuligheder i overensstemmelse med Arkitekturforums formål og tilvejebringer beslutningsoplæg til behandling i
programkoordinationen.
Arkitekturforum fungerer samtidigt som referencegruppe for arbejdet i Grunddata Delprogram 8 – grunddataprogrammets arkitektur, således at leverancer fra GD8 og disses arkitekturmæssige konsekvenser drøftes i arkitekturforum.
Som udgangspunkt omfatter Arkitekturforum kvalitetssikring og faglig sparring ift. følgende opgaveliste og
produkter (foreløbig – flyttes evt til særskilt dokument):











EDA referencearkitektur (leveret version 0.4)
Tværgående sikkerhedsmodel (leveret i version 1.0)
Metadataprofil til metadatakatalog (under udarbejdelse i GD7)
Principper for tjenester (Leveret)
Standarder for Tjenestespecifikationer (ikke påbegyndt – GD8)
Regler for sammensatte tjenester og tværgående datamodeller (ikke påbegyndt – GD8)
Issues ift. kravspecifikationer, datamodeller, tjenestespecifikationer mv. på baggrund af GD8 kvalitetssikring
Transformationsregler (Ikke påbegyndt – GD8)
Vejledninger til ’sådan bliver du grunddata’ (ikke påbegyndt – programsekretariat) og ’sådan kommer
du på Datafordeleren’ (ikke påbegyndt – GD7)
Datamodel og modelleringsregler (Leveret – GD8)

AfgørelserLøsningsforslag og indstillinger
Alle – både Grunddatabestyrelsen, programkoordinationen, delprogrammer, projekter og medlemmer i
Arkitekturforum kan foreslå it-arkitekturmæssige udfordringer og problemer til behandling i Arkitekturforum. Arkitekturforum vurderer forslag ift. om det er en sag af relevans for Arkitekturforum.
Arkitekturforum arbejder som udgangspunkt ved konsensus, sager kan eskaleres til Programkoordinationen. Beslutninger og produkter indstilles til vedtagelse i programkoordinationen, hvorved disse er gældende for grunddataprogrammetArkitekturform har et ansvar for at beskrive identificerede tværgående itarkitekturproblemer og udarbejde løsningsforslag til disse, samt indstille løsningsforslag til beslutning i programkoordinationen. Løsningsforslag kan komme fra projekter, GD8, delprogrammer eller eksterne parter,
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som er bestilt til at levere et løsningsforslag. Et løsningsforslag kan også være en ansøgning om midler til
udarbejdelse af et løsningsforslag.
Alle it-arkitekturbeslutninger, der har indflydelse på tværs af delprogrammer eller hele programmet skal
altid vurderes i arkitekturforum.
Alle sager der vendes i Arkitekturforum dokumenteres i løbende i issuelog og beslutningsreferater.
Indstillinger fra Arkitekturforum som godkendes af Programkoordinationen har gyldighed for hele Grunddataprogrammet.

Medlemmer
Arkitekturforum er et fagligt forum bestående af it-arkitekturspecialister fra deltagerne i grunddataprogrammet – såvel dataejere som databrugere.
Medlemmerne repræsenterer deres respektive organisationer, det kan være både myndigheden og/eller
delprogrammet, hvorved de sikrer, at beslutninger taget af forummet svarer til deres organisationers behov. Medlemmer sikrer at beslutninger og indstillinger i Arkitekturforum koordineres med og i deres respektive organisationer.
Medlemssammensætningen af Arkitekturforum kan variere fra møde til møde, således at den sikrer den
nødvendige ekspertise i forhold til de sager, der er på dagsordenen.
Arkitekturforum ledes og sekretariatsbetjenes af DIGST som en af programsekretariatets opgaver.

Formål
Forummet har til formål at sikre en sammenhængende it- og dataarkitektur i grunddataprogrammet ved at
sikre udarbejdelse af . løsningsforslag til identificerede it-arkitekturproblematikker og –udfordringer.

Opgaver
Forummet opfylder sit formål ved at bidrage til og kvalitetssikre beslutninger og produkter1 fra GD8 samt
ved at bidrage til og kvalitetssikre tværgående arkitekturafklaringer i grunddataprogrammet, herunder også
ift. Datafordeleren.
Dette gøres ved for eksempel at





1

bestille arkitekturartefakter fra GD8
reviewe og kvalitetssikre disse
godkende mindre ændringer i eksisterende artefakter
Indstille nye og ændrede artefakter til godkendelse i programkoordinationen

GD8’s produkter og virkefelt beskrives nærmere i dokumenter knyttet til delprogrammets delprogramdokumentation

Arbejdsform
Forummet sekretariatsbetjenes af Grunddatasekretariatet. Sekretariatet vil forud for møderne udsende
materiale, som evalueres på mødet, hvorefter det kan indstilles til godkendelse i Programkoordinationen.

Mødefrekvens
Tentativt fastsættes et møde pr kalendermåned, med mulighed for ændring i frekvensen, hvis dette nødvendiggøres af det foreliggende arbejde.

