
Status - udvikling 

Leverandøren er stort set i mål med leverancen af version 1 
 

Samtidig med, at vi arbejder på at få lukket de sidste fejl/mangler, så er vi i fuld gang med at: 
 

• Konfigurere løsningen (roller, indkøbsformer, kontraktskabeloner, appl.typer mv.) 

• Få overblik over hvilket indhold der skal ind i løsningen som global/fælles data – herunder: 

• Fælles IT Systemkatalog 

• KLE 

• Kommuner 

• Leverandører 

• Lave vejlednings- og uddannelsesmateriale 

• Lave tilslutningsaftale (hvordan man tager OS2KITOS i brug og hvad det koster) 

• mv. 

 



Status - Governance 

Som navnet antyder, så er KITOS ’overdraget’ til OS2 
 

På OS2 bestyrelsesmøde er det besluttet, at der laves en: 

• Styregruppe 

• Løbende ad hoc arbejdsgrupper 

• Sekretariatslignende projektgruppe 

 

Formålet er, at forvalte de forskellige opgaver, der knytter sig til at have sådan en løsning kørende: 

- Kontrakt/leverandørstyring 

- Facilitering af brugerklub/udviklingsønsker 

- Vedligehold af fælles indhold, vejledning 

- Support 

- M.v.  

 

Sekretariatsfunktionen vil gå på skift blandt de deltagende kommunerne for ca. ét år ad gangen.  

 



Status - ibrugtagning 

• Vores tidsplan er stadig, at løsningen er klar til at blive taget i brug af de kommuner, som 
ønsker det fra den 1. oktober.  

 

• Afhængig af hvor mange kommuner, der ønsker at tilslutte sig OS2 KITOS vil der blive 
udarbejdet en eller anden form for bølgeplan over hvor mange der kan komme på i de 
forskellige bølger.   

 

• Der vil være tale om først-til-mølle princippet kombineret med en tilkendegivelse fra de 
første kommuner om at de er indforstået med, at de deltager i et projekt, der i et vist omfang 
stadig er i en udviklingsfase og ibrugtager en løsning, som ser dagens lys i sin version 1, og 
dermed må forventes at have visse ’børnesygdomme’ i den første tid.  

 

• Kommuner der deltager (særligt i bølge 1) forventes derfor at bidrage konstruktivt til det 
videre arbejde med at modne og forankre OS2KITOS – forstået både som løsning som projekt 
(forvaltningsmodel).  

 









• IT System katalog 

– Dilemma: Bygge vejen mens vi kører … 

– Kombit/KL berigelse ift bl.a. snitflader 

– Leverandørindragelse? 

 

• Opfølgningsværktøj 

– Status? 

 


