
Bilag 2: Sorø og Ringsted kommuner – Hvordan vi arbejdede med kontraktoverblik 
 
Sorø Kommune  
 
Ved kommunesammenlægningen blev det besluttet at centralisere de IT kontrakter samt økonomien på de 
kontrakter, som var indgået med KMD i en central digitaliseringsenhed. Digitaliseringsenheden fik derved ansvaret for 
den fremadrettede styring og sikring af kontraktændringer, fastprisaftale samt den strategiske leverandørkontakt.  
 
Sorø Kommune har sin hovedpart af IT kontrakter med KMD. Derfor besluttede direktionen i 2014, at 
digitaliseringsenheden skulle samle alle former for IT kontrakter og hertilhørende økonomi centralt. Samtidig ansatte 
man en IT Contract Manager (ITCM) som skulle bestride rollen. 
 
Sorø kommune besluttede, at indsamle kontrakterne ud fra tesen om at største delen af kommunens kontrakter 
allerede var samlet, da kommunen primært havde kontrakter med KMD. Kvalitetssikringen af denne tese blev sikret 
ved, at sammenligne overblikket på det tidspunkt med den faktiske fakturering fra KMD og med den 
tilslutningsoversigt, som sendes af KMD.  
 
Derefter blev der igangsat en dialog med alle centre om, at de skulle indmelde kontrakter og økonomisk oversigter 
over IT kontrakter, som ikke allerede var blevet centraliseret. Dialogen blev både håndteret over mail og via 
dialogmøder hvor ITCM præsenterede årsagen til centraliseringen samt kunne beskrive hvad der ligger i forståelse af, 
hvad en IT kontrakt er. Som udgangspunkt blev dialogen taget med centerchefer og systemejere.  
 
Alle indkomne IT kontrakter blev/bliver registreret i IT værktøjet KITOS. I KITOS skabes der samtidig overblik over 
hvilke systemer der knytter sig til kontrakterne – og hvilke projekter som vil få indflydelse på kontrakterne i form af 
opsigelse, forlængelse, ændringsanmodninger m.m. 
 
For at styrke og fastholde den centrale position har direktionen efterfølgende besluttet, at alle IT kontrakter skal 
godkendes og underskrives af Centerchefen for IT samt af ITCM. I denne proces flyttes budgettet også fra fagcenteret 
til central enhed. 
 
Ringsted Kommune  
 
Ringsted Kommune ansatte i april 2014 en IT contract manager (ITCM), som bla. fik til opgave, at tilvejebringe et IT 
kontraktoverblik.  
 
Ansvaret for IT kontrakter i Ringsted ligger placeret decentralt i kommunes centre og på institutionerne. Det betyder, 
at centrene og institutionerne har haft ansvaret for selv at håndtere og opbevare de gældende IT kontrakter og 
økonomien omkring disse. Dog er økonomien på de KMD kontrakter, som ligger i fastprisaftalen centraliseret til 
centeret som har opgaven omkring IT og Digitalisering, mens alt kontraktansvar er decentraliseret. 
Kontrakterne blev indsamlet via dialogmøder og via mails med centercheferne, som kunne henvise til de ansvarlige 
medarbejdere (systemejere, som samtidig lå inde med kontrakten).  
 
I forhold til KMD startede indsamlingen af kontrakter med udgangspunkt i den tilslutningsoversigt, som sendes af 
KMD. 
 
ITCM tog direkte kontakt til leverandøren i de situationer, hvor centrene eller institutionerne kunne konstatere, at der 
skete en fakturering i kommunen, men hvor der ikke forelå en IT kontrakt.  
 
Hvis der i et sjældent tilfælde ikke forelå en gyldig kontrakt blev denne udarbejdet af leverandøren i samarbejde med 
ITCM.   
 
Alle indkomne IT kontrakter blev/bliver registreret i IT værktøjet KITOS. I KITOS skabes der samtidig overblik over 
hvilke systemer der knytter sig til kontrakterne – og hvilke projekter som vil få indflydelse på kontrakterne i form af 
opsigelse, forlængelse, ændringsanmodninger m.m. 
 



*** 
 
Efter kortlægningen af IT kontraktlandskabet har Sorø og Ringsted fået en indsigt i hvad deres forskellige kontrakter 
indeholder. De har samtidig fået en indsigt i, hvad kontrakterne ikke indeholder!  
 
Blandt andet har de 2 kommuner konkluderet at der er en række IT systemer, som rent kontraktligt ikke er sikret til at 
kunne levere til serviceplatformen eller overholder rammearkitekturkravene. Det betyder at de 2 kommuner nu skal 
planlægge hvordan denne transformation skal/kan ske på alle de konkurrenceudsatte systemer som indeholder 
sager/dokumenter/journaler.  
 
Det er vigtigt for kommunerne at få sikre at løsningerne kan kommunikere med KY, KSD og SAPA, når disse kommer. 
Det er derfor også meget vigtigt at kommunerne får en vished for, at deres fremtidige kontrakter kommer til, at 
indeholde alle nødvendige standard betingelser, så vi står med en kontrakt som sikrer rammearkitekturen, 
serviceplatformen, ejerskabet af egen data, mv.  
 
Sorø og Ringsted vurderer, at disse fremtidige standard betingelser kommer alle kommuner til at skulle forhandle med 
leverandørerne.  
 

 


