Governance 1.0
Indførelsen af niveauer medfører nye formkrav der skal sikre at projekterne og
produkterne i større udstrækning vil følge de fællesoffentlige standarder, udbredelsen af
rammearkitekturen og udviklingen af disse. Ydermere vil arkitektur, sikkerhed, drift,
support og videreudvikling fra starten være tænkt ind i projekterne, hvilket i sidste ende
bør give meget stabile og robuste løsninger.
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Governance 1.0
Med indførelsen af en ny model for projekter og produkter indføres også mere styring.
En styring der har til formål at OS2 er en mere troværdig og professionel
samarbejdspartner i realiseringen af de fælleskommunale og fællesoffentlige
digitaliseringsinitiativer. Det må dog ikke ske på bekostning af virkelysten og kreativiteten i
OS2. Det er tværtimod hensigten med modellen at understøtte iderigdommen bedst
muligt og skabe rammer og vilkår hvor ideerne kan blomstre.
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Læring fra governance 1.0
For langt mellem N1 og N2
Mangler et niveau til produktmodning
Flere krav er for stramme
Flere krav er uklare
Vi skal gøre mere brug af anbefalinger
Projekter gennemføres ofte uden for OS2
Projektmodellen er upræcis og delvist overflødelig
Det er en udfordring at få dedikeret personers tid
Der er et større behov for støtte fra OS2-sekretariatet
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Løsning
Udfordring

For langt mellem N1 og N2
Mangler et niveau til produktmodning
Produktmodning kan med fordel ske som et projekt.
Ønsker man blot at dele kildekode kan man gøre
dette under andre open source projekter
Her tilknyttes OS2 navnet ikke

Enkelte krav fra N1 flyttes til N2 og fra N2 til N3
Enkelte krav på N1 og N2 ændres til at være
vejledende
Enkelte krav udgår
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Løsning
Udfordring

Flere krav er for stramme
Flere krav er uklare
Vi skal gøre mere brug af anbefalinger
Enkelte krav udgår
Enkelte krav omformuleres og gøres mere præcise
Enkelte krav ændres til anbefalinger
Nye krav og anbefalinger tilføjes
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Løsning
Udfordring

Projekter gennemføres ofte uden for OS2
Projektmodellen er overflødelig
Forenkling af niveau 1
Status som OS2-projekt og andre open source produkter
skal benyttes
Flere anbefalinger frem for krav
Adgang til brug af OS2s værktøjer forenkles
Krav om brug af OS2s projektmodel ændres til anbefaling
Projektmodel skabeloner ændre status til vejledende
Ny anbefaling om brug af OS2s værktøjer (Jira og
hjemmeside) indføres på N1 og gøres til krav på N2
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Løsning
Udfordring

Det er en udfordring at få dedikeret personers tid
Der er et større behov for støtte fra OS2-sekretariatet
N2 skal indeholde en anbefaling om at fælles økonomi
til koordinering tilvejebringes. På N3 bliver dette et
krav.
Det præciseres at N2 og N3 forventes at være meget
selvkørende så OS2-sekretariatet holds fri til at støtte
N0 og N1 projekter og produkter samt hjælpe N2 og
N3 i gang.
Ressourcer bør dedikeres i OS2-sekretariatet.
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Minimumskrav
Relevans
Ideen / løsningen skal skabe lokal værdi.

Formkrav
Kildekoden deles
Open Source licenskriterier overholdes.
Udbudsregler er overholdt.
Alm. Lovformlighed er overholdt.
Der er tænkt på sikkerhed i løsningen.
Løsningens formål og værdi er beskrevet.
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Strategisk sammenhæng
Ingen kobling til strategier.

Nyt niveau 1
Relevans
Minimumskrav +
Ideen / løsningen skal have potentiel værdi for andre.

Formkrav
Minimumskrav +
Kildekoden placeres på OS2s Github
Driftskrav til løsningen er dokumenteret.
Løsningen er dokumenteret på teknisk niveau.
Teknisk implementering af løsningen er dokumenteret.
Kommunikation via OS2s kommunikationskanaler.
OS2s værktøjer benyttes (Jira, hjemmeside osv,)

Governance
Produktet / projektet oprettes i OS2s porteføljestyring.
Løbende koordinering med OS2-sekretariatet.
Sekretariatet assisterer ved opfyldelse af krav.
Ansvarlig projektleder/tovholder udpeges.
Orientering til bestyrelsen.
En projektmodel bør anvendes.
Antal kommuner: +1.

Strategisk sammenhæng
En kobling til OS2s strategi.
Ideen / løsning skal understøtte:
Innovation
Open Source
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Tilpasset niveau 2
Relevans
Niveau 1 +
Ideen / løsningen bør have tværkommunal potentiale
Accept fra lokal linjeledelse.

Formkrav
Niveau 1 +
Kun en version af core koden.
Løsningen bør leveres i containerformat f.eks. Docker
eller der medleveres installationsscript(s).
Kommunikationsmateriale til strategisk niveau
udarbejdes.
Præsentationsmateriale af løsningen udarbejdes.
Best practice for implementering i organisationen
dokumenteres.
Uddannelsesmateriale bør udarbejdes.
Teknisk dokumentation indeholder best practice for
kodestandarder.
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Drifts og vedligeholdelses setup skal beskrives.
Følg eller forklar i forhold til standarder og
rammearkitektur.

Governance
Niveau 1 +
Bestyrelsen godkender projekt / produkt.
Styregruppe nedsættes.
Koordinationsgruppe bør dannes.
Projektmodel bør være dokumenteret.
Review af kode af 3. part bør foretages.
Tilslutningsaftale til sikring af økonomien til
koordineringsarbejdet bør udfærdiges.

Strategisk sammenhæng
Niveau 1 +
Beskriv strategisk overensstemmelse i forhold til OS2
vision og strategi.

Tilpasset niveau 3
Relevans
Niveau 2 +
Ophæng til nationale strategier er til stede.

Strategisk sammenhæng

Formkrav
Niveau 2 +
Politisk kommunikation udarbejdes:
Lokal
Omverden (KOMBIT, KL, Digitaliseringsstyrelsen mv.)

Procesplan + procesansvar for driftsimplementering
udarbejdes.

Governance
Niveau 2 +
Bestyrelsen godkender styregruppen.
Bestyrelsen har stemmemajoritet i styregruppen.

Slide 12 af 30

Aftale som sikre økonomi til koordinering og
videreudvikling skal udfærdiges.
Faggruppe(r) etableres.

Niveau 2 +
Strategisk overensstemmelse i forhold til OS2 vision og
strategi skal være til stede og beskrevet.
Evt. en strategisk sammenhæng med nationale initiativer
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Værktøj til:
Backlog
Koordinering og prioritering
Bug tracking
Sprint planning
Leverandørdialog
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Optimering gennemført:
Forbedret workflow
Simplere formularer
Nemmere indmelding
Fælles forståelse og retning
Bedre brugerhåndtering
Bedre dokumentation
Fjerne det overflødige

OS2viden
Stil spørgsmål og få svar
Alle hjælper alle
Søg i vejledninger
Søg i andres spørgsmål og svar
Afgræns søgning til enkelte produkter
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OS2cloud
Infrastructure as a Service
gør det enkelt at starte servere op og
installere OS2 produkter

Hvorfor?
Sænke barrierer
Stille et alternativ til rådighed
Let adgang til OS2-produkter

Hvilke tjenester?
Hosting, IaaS
Ejet af fællesskabet
Placeret i Danmark
Mulighed for at drive det selv…
…eller for at tilkøbe service og supportaftaler
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Fra ide til projekt til produkt
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OS2ideer
Platform til registrering af ideer og behov
Alle kan bidrage og indgå i dialog
Ideer og behov synliggøres
Ideer modnes
Ideer knyttes til behov
Bygget på Drupal Openideal
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