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Bemærkninger til indstilling fra review-rapport 
[Projektets overordnede bemærkninger til den overordnede indstilling fra arkitektur-

reviewet – herunder om man er enige i indstillingen – og hvis ikke - hvorfor.] 

Handlingsplan for anbefalinger til projektet 
Nedenfor følger projektets handlingsplan baseret på de anbefalinger, som følger af 

arkitektur-reviewet, sammenfattet i den fremsendte review-rapport. Det understreges, 

at nærværende handlingsplan og angivne konsekvenser for scope, tid og økonomi er 

projektets estimat, godkendt af projektejer, men endnu ikke behandlet i projektets 

styregruppe. 

Anbefalinger 
[Her behandles de anbefalinger, der i review-rapporten går direkte til projektet, dvs. 

anbefalinger under overskrifterne: Anbefalinger til det nuværende projekt samt 

anbefalinger til det fremtidige arbejde.  

Anbefalingerne behandles en af gangen, meget gerne under samme overskrift som i 

review-rapporten, fx som nedenstående: 

1. Det anbefales, at projektet i hele sin levetid holder sig orienteret om 

udvikling af de fællesoffentlige referencearkitekturer. 

Herunder skrives: 1) om projektet er enig i anbefalingen, hvis ja beskrives, hvordan 

anbefalingen implementeres i det nuværende projekt eller i det fremtidige arbejde, 

herunder gerne så konkret som muligt ift. aktiviteter, impact på tidsplan samt 

økonomiske konsekvenser. Formålet er, at nå et niveau, der er meningsfyldt samtidig 

med, at der kan laves en konkret opfølgning herpå efter 6 måneder. 

Hvis projektet ikke er enig forklares hvorfor, at man fra projektet side ønsker at udelade 

at handle på anbefalingen. 

Anbefalinger, der er kategoriseret som tværgående anbefalinger behandles af 

sekretariatet i initiativ 8.1. Sekretariatet koordinerer med projektet hvor relevant. 

Opsummering på handlingsplan 
Afsnittet opsummeres med samlet overblik over, hvor mange anbefalinger, der 

forventes fulgt, samt de akkumulerede estimater på konsekvens for tid og økonomi.] 

Øvrige bemærkninger til arkitektur-reviewet 
[I dette sidste afsnit har projektet mulighed for at anføre øvrige bemærkninger til 

reviewet, der kan være relevante for behandlingen i styregruppen for data og arkitektur. 

Dette kan fx være opmærksomhedspunkter ift. den kommende behandling i projektets 

egen styregruppe, særlige forbehold ift. aftaler, som projektet ønsker at gøre 

opmærksom på, særlige bemærkninger til de tværgående anbefalinger eller lignende.] 


