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Beskrivelse af byggeblok Myndighed v.1.0 Godkendt version i 
Arkitekturboard 

 

➢ WIKI-Sektion ’Om byggeblokken …’: 

Navn på byggeblok: Myndighed  

Gyldighed (governance): Godkendt på 12. møde i arkitekturboard d. 18.12.19 og optaget i den fælleskommunale rammearkitektur. 

 

Status i forhold til RA: Beskrevet (http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Om_Status ) 

 

Formål: Byggeblokkens formål er at beskrive de metadata, der er omkring en myndighed, men primært består den af en autoritativ 

fortegnelse over myndigheder i den danske forvaltning.  

Beskrivelse: En myndighed er en offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af en stat, en 
delstat, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling 

Ejer: Center for Digitalisering og Teknologi, KL 

Kontaktperson: Peter Thrane  

Overholdelse/compliance: CPR-kontoret er ansvarlig for Myndighedsregistret. LINK https://cpr.dk/  

Center for Digitalisering og Teknologi, KL er ansvarlig for byggeblokken Myndighed LINK https://www.kl.dk/økonomi-og-
administration/digitalisering-og-administration/den-faelleskommunale-rammearkitektur/  

 

Versionshistorik:  

  Versionshistorik 

Version  Dato  Hvem  Ændringer 

Board 
godkendelsesversion 

v.0.95 

18.12.20 RURP  

v.1.0 16.01.20 RURP KOMBIT’s definition for en myndighed er 
tilføjet til byggeblokbeskrivelsen af 
Myndighed, samt ved definition af 
objektet ’Myndighed’ i 
informationsmodel og objektmodel. 
 
Der er tilføjet kilde til CPR’s hjemmeside 
om myndighedsregisteret. Derudover er 
der tilføjet at informationsmodellen for 
Myndighed er gengivet som den trækkes 
fra CPR (og at modellen altså er en 
repræsentation af hvordan 
myndighedsregisteret ser ud på 
nuværende tidspunkt).  
 
Der er tilføjet en disclaimer om at 
udtrækket fra myndighedsregisteret, 
som udstilles i forbindelse med 
beskrivelsen af 
Myndighedsbyggeblokken, ikke 

http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Om_Status
https://cpr.dk/
https://cpr.dk/
https://www.kl.dk/økonomi-og-administration/digitalisering-og-administration/den-faelleskommunale-rammearkitektur/
https://www.kl.dk/økonomi-og-administration/digitalisering-og-administration/den-faelleskommunale-rammearkitektur/
https://www.kl.dk/økonomi-og-administration/digitalisering-og-administration/den-faelleskommunale-rammearkitektur/
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vedligeholdes og opdateres. Ligeledes er 
det tydeliggjort at udtrækket 
udelukkende har til formål at illustrere 
hvordan et dataudtræk kan se ud.  Der 
henvises direkte til CPR’s hjemmeside 
for opdaterede udtræk.    
 

 

➢ WIKI-SEKTION ’Hvilke oplysninger vedligheder byggeblokken? 

[Liste med begreber (ikke udtømmende):  

• Myndigheder og disses adresseoplysninger, hvis de findes. 

Modeller for byggeblok Myndighed 

Læsevejledning til modeller for Myndighed: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Myndighed er at vise hvilke andre 
byggeblokke Myndighed har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Myndighed er at vise hvilke 
oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Myndighed. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Myndighed, 
og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel. 

Objektmodel:  

Her kan du se en præsentation af objektmodellen for Myndighed 

 

Informationsmodel:  

Her kan du se en præsentation af informationsmodellen for Myndighed 

http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Myndighed/Objektmodel/Myndighed.htm
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Livscyklus/tilstandsmodel:  

Ikke udarbejdet for nuværende 

➢ WIKI-Sektion ’Hvilke services udfører byggeblokken’ 

 

Liste med navne på services som byggeblokken udstiller:  Ikke udarbejdet for nuværende 

Liste med tilstands- og/eller data-ændringer, som byggeblokken kan meddele via beskeder, der kan abonneres på: Ikke 
udarbejdet for nuværende 

➢ WIKI-Sektion ’Hvordan bruges byggeblokken’ 

Målgruppe: Forretnings og It-arkitekter 

Anvendelse og Anbefaling: Myndighedsregistret er den officielle og autoritative kilde for myndigheder, der anvendes i dansk 
forvaltning LINK https://cpr.dk/kunder/offentlige-myndigheder/  

Strategisk ophæng: Udarbejdelse af byggeblokken yndighed er en del af programmet 'Sammenhæng og genbrug med 
rammearkitekturen', som er en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handleplan 2016-2020 LINK 
(http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/fallesoffentlige-
digitaliseringsstrategi-2016-2020/ 

Roadmap/Plan: Ikke udarbejdet for nuværende 

Oversigt over implementeringer af byggeblok: Ikke udarbejdet for nuværende 

➢ WIKI-Sektion ’Sammenhæng til andre byggeblokke’ 

Liste af andre byggeblokke med links til beskrivelserne, som denne byggeblok har en relation til baseret på blå 
forretningsobjekter inkl. bemærkninger ved fx nedarvning: 

Ingen umiddelbar sammenhæng til andre byggeblokke. Referencen til Adresse er i øjeblikket på logisk plan, da adressen er 
indbygget som tekstlinier i Myndighed. 

https://cpr.dk/kunder/offentlige-myndigheder/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/fallesoffentlige-digitaliseringsstrategi-2016-2020/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/fallesoffentlige-digitaliseringsstrategi-2016-2020/
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➢ Wiki-Sektion ‘Referencer’ 

• Dataudtræk fra CPR's myndighedsregister, som viser liste over myndigheder pr. april 2019 (Udtrækket vedligeholdes ikke, 
så for nyeste udtræk henvises til CPR)  : http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Myndighed/Myndighedsregister.xls  

• CPR's hjemmeside omkring myndigheder og myndighedsregisteret: https://cpr.dk/kunder/offentlige-myndigheder/  

• Download udtræk fra Myndighedsregisteret: https://cpr.dk/kunder/gratis-download/myndighedsregister-og-
udtraeksbeskrivelse/  

 

http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Myndighed/Myndighedsregister.xls
https://cpr.dk/kunder/offentlige-myndigheder/
https://cpr.dk/kunder/gratis-download/myndighedsregister-og-udtraeksbeskrivelse/
https://cpr.dk/kunder/gratis-download/myndighedsregister-og-udtraeksbeskrivelse/

