
KITOS 

Kommunernes IT 
OverbliksSystem 



Motivation og baggrund 

• Digitaliseringsstrategi  Digital ledelse 

1) Lederne skal spørge sig selv; I hvilken grad er mine opgaver IT understøttet? 

2) IT skal hjælpe lederne med at få overblik, formulere mål og mening med digitaliseringen   

 dialog ml. forretning og IT 

 

• Løbet meget vand i åen siden – f.x. stigende ’materialisering’ af monopolbruddet  

– Krav/forventninger om øget viden hos kommunerne - forudsætning for udmøntning af nationale initiativer 

– Hjemtagelse af viden om vores systemlandskab, data, kontrakter, arkitektur m.v. 



Udviklingsprocessen 

 2 spor, som køres sideløbende 

• Spor 1 

– Hurtig færdiggørelse af foreløbig kravspec og dialog med udviklingshus 

– Scope løsningen indenfor økonomisk og tidsmæssig ramme  

• Spor 2 

– En bredere samarbejdsmodel  gøre resultatet af vores indsats tilgængelig for andre 

– Størst mulig anvendelse af open source og OIO/rammearkitektur 

– Ønske om en fælles datamodel, så vi beskriver vores IT på en ensartet måde 

– Dog uden at sænke udviklingshastigheden!!! 



Hvordan gøre vores indsats 
tilgængelig for andre kommuner? 

•  Cloud: Til rådighed via kitos.dk 

•  Rettigheder: brugerroller og egen/fælles kommune 

•  Konfiguration: Lokal adm. kan konfigurere kommuneudgave 







Videndeling 
 

- Hvilke kommuner skal i udbud med hvilke systemer indenfor de næste x måneder? 

- Hvilke kommuner bruger hvilke systemer til hvilke opgaver? 

- Hvilke ændringsønsker er der til hvilke systemer, snitflader, KLE opgaver m.v. 

- Hvilke kommuner er i grøn på den digitale understøttelse af hvilke KLE opgaver? 

    Viden- og erfaringsudveksling!  

    Dialog fra den decentrale lokale forretning til fælleskommunal IT (IT arkitekturrådet) 

ROADMAP… 

- Hvilke kommuner påtænker at stille rammearkitekturkrav til hvilke KLE områder? 

- Fælleskommunalt opfølgningsværktøj til monopolbrud og FO/FK digitaliseringsstrategi 

- ’Medie’ til at øge anvendelsesgraden af standardkontrakter, prismodeller etc. 

- Effektdreven/forretningsorienteret arkitekturstyring af kommunal IT (tilstand, indsats, effekt…) 

- m.v. … 

 



Indstilling 

Arkitekturrådet bedes drøfte muligheder for og evt. give anbefalinger til hvordan KITOS: 
 

• kan forbedres mht at understøtte kommunerne i deres arbejde med at skabe sammenhængende it gennem 
arkitekturstyring? 
 

 

• kan udbredes og fungere som en fælleskommunal måde at beskrive og dokumentere sit systemlandskab på? 
 

 

• kan formulere en selvstændig governancemodel mhp at sikre en optimal ramme for videreudvikling af løsningen 
og konceptet (f.x. ved at balancere det bedste fra den ’traditionelle OS2 måde’, som er drevet af det lokale 
initiativ og et SBSYS inspireret spor, som er drevet gennem samkoordinering- og finansiering)? 
 

 

• kan ses som en model for hvordan kommunerne anvender løsninger der balancerer det ’dilemma’, at vi ønsker et 
konkurrencedygtigt marked samtidig med at vi ikke skal opfinde og betale for den samme løsning 98 gange? 

 


