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IT Contract Management (CM) 

 

IT Contract Management (CM) (kontraktstyring) er en ny tværgående støttefunktion for de kontraktansvarlige 

og systemejerne i Sorø/ Ringsted, der skal bidrage til en øget professionalisering af vores kontraktstyring og 

derigennem medvirke til bedre og billigere it løsninger.  

 

Med CM funktionen har vi dannet overblikket over kommunernes (Sorø & Ringsted) kontrakter og fakture-

ring. Med overblikket kan vi aktivt arbejde med udvikling af de eksisterende leverandørrelationer og samtidigt 

i god tid forberede os på de kommende og fremtidige udbud.  

 

Ved indgåelse af nye kontrakter, forlængelse af eksisterende eller tilkøb til nuværende IT kontrakter skal 

dette ske i samarbejde med CM. Det betyder også at vi fremadrettet vil arbejde med proaktivt med vores 

kontraktgrundlag, opbygning af en kontrol af, at vi betaler det korrekte for vores IT systemer. Alt sammen 

opgaver som vil understøtter centrene i deres leverandørdialog, både i dag og fremtidigt. 

 

CM vil står for udarbejdelse af nøgletal for driftsudgifter, gevinstvurdering og benchmarking ud fra indkøbsef-

fekt og forretningskrav, løbende vurdering og håndtering af kontraktændringer, -opsigelser og konfliktløsnin-

ger, rammesætte leverandørens leverancer og afholdelse af opfølgningsmøder med leverandørerne i tæt 

samarbejde med de kontrakt- og systemansvarlige, samt systemejerne. 

 

Har I tvivlspørgsmål om eksisterende kontrakter, ønsker at indgå i udviklingsdialog med leverandøren, ople-

ver en tvist mellem kommunen og leverandøren eller hvis centeret ønsker at vide hvilke muligheder der lig-

ger indenfor IT på det konkrete fagområde, vil CM funktionen meget gerne bistå jer.  

 

Vores CM’er deltager i en række tværkommunale netværk, der har til formål at udvikle fælles standarder, 

krav og skabe gennemsigtighed i det kommunale It marked. I flere af disse netværk deltager KOMBIT også. 

Via deltagelse i disse netværk opnår vi en betydelig viden om det kommunale It marked og kan lære af de 

andre kommuners erfaring.  

 

På tværs af Sorø og Ringsted kommune er ansat en IT Contract Manager (CM). 

 

 

Generelle krav og råd fra CM 

 

Hvad er vigtigt når et IT system indkøbes og en IT kontrakt skal indgås! 

Det er vigtigt at gøre sig nogen tanker før et indkøb af et IT system, indgåelse af en IT kontrakt og sikring af 

kontrakt- og leverandørstyringen i kontraktens levetid. 

 

Sorø og Ringsted kommuner har nedsat respektive Digitaliseringsråd, som indstiller igangsættelsen af alle IT 

anskaffelser til de respektive porteføljestyregrupper. Kommunerne har besluttet, at der altid skal udarbejdes 

business cases ved anskaffelse af ny løsning, som foreligges Digitaliseringsrådene. Digitaliseringsrådene 

prioriterer indkomne IT anskaffelser i forhold til økonomi og ressourcer og indstiller disse til porteføljestyre-

grupperne. 

 

Ved anskaffelse af en ny løsning skal du altid sørge for, at inddrage PMO (projektkontoret), jeres medlem i 

Digitaliseringsrådet, Contract manager og IT-center fra starten af processen. 

 

Råd nr. 1: Få defineret jeres og kommunens behov 
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- Det er vigtigt, at I får defineret hvilke krav og fremtidige behov I har til en løsning. Kig også på hvilke 

behov kommunen har som helhed. Lyt gerne til alternative forslag, som en leverandør kan have. 

Overvej også om andre kommuner har erfaringer eller står overfor samme opgave. 

 

Råd nr. 2: Kend formålet med leverandørmøder og systempræsentationer 

- For at sikre et klart udbytte ved afholdelse af møder med leverandører, skal I have defineret hvad je-

res formål er med at afholde mødet. Stil kriterier op (skriftligt), som kan anvendes til at sammenligne, 

når I har flere leverandører inde. Det anbefales at I taler med mindst 3 leverandører. Vær opmærk-

som på at det er OS og ikke leverandøren der definerer vores behov. 

 

Råd nr. 3: Få leverandøren til at fremsende skriftligt materiale 

- Et system vil altid have tekniske krav til hvad vi har i kommunen for at det kan køre hos os. Det er 

AFGØRENDE at vi modtager en skriftlig beskrivelse af de tekniske krav – det er krav til sikring af IT 

rammearkitektur, fælles kommunal serverplatform, styresystem på server, hardware krav, diskplads 

og klient(pc)platform mv. Skal en løsning hostes inden- eller udenfor kommunen. Spørg ind til snit-

flader til andre systemer. Spørg også ind til om produktet kan købes med vedligehold (opdatering), 

kan der indgås serviceaftale – disse ting har økonomiske konsekvenser, også på sigt.  

- Det skal ligeledes sikres at leverandøren løbende opdaterer dokumentation for løsningen herunder: 

o Arbejdsgangsbeskrivelser (proces og workflows) 

o Forretningsregler 

o Snitflader  

- Få leverandøren til at fortælle om sig selv på skrift allerede inden I mødes.  

 

Råd nr. 4: Vælg en partner og ikke kun et system 

- Vælg den løsning, som bedst indfrier jeres/ kommunens behov. Men det er også vigtigt at vælge den 

rigtige leverandør.  

- Tag referencer hos en anden kunde – vores erfaringer har vist, at dette er vigtigt f.eks. hvis det er en 

leverandør som ikke leverer som aftalt, og reelt ikke har det produkt som de går ud og sælger. 

- Spørg altid til deres udviklingsplaner for et produkt og få også det fremsendt skriftligt. 

 

Råd nr. 5: Business Case og beslutning i Digitaliseringsrådet 

- Der skal altid udarbejdes en business case.  

- Fremsend den udarbejdede business case til jeres medlem i Digitaliseringsrådet, som sørger for pri-

oritering i porteføljen.  

- Inddrag CM for, at få viden om hvad der allerede findes af IT kontrakter/systemer i kommunen samt 

om eventuelt yderligere krav til en løsning, det kan være snitflade til et andet system eller afhængig-

heder mv.  

 

Råd nr. 6: Vurder om der skal ske udbud 

- Vurder om I er nødt til gå i udbud. Hvis udgiften over en 4-årig periode overstiger 500.000 kr. skal vi 

efter danske regler gennemføre et annonceret udbud. Hvis udgiften til IT-kontrakten overstiger 

1.541.715 kr. over en 4-årig periode skal der gennemføres udbud efter EU-reglerne. 

- Kontakt Indkøbskonsulent eller CM for rådgivning. 

- Se udbuds- og indkøbspolitikken for kommunen. 

 

Råd nr. 7: Få styr på kontrakten og økonomi 

- Køb af en digital løsning er ensbetydende med en fremtidig udgift for kommunen, så det er meget 

vigtigt at en kontrakt gennemarbejdes nøje.  
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- Inddrag hver gang CM ved indgåelse af kontrakter.  

- CM har ansvaret for samtlige systemkontrakter i kommunen. 

- Systemøkonomien afklares med centerets budget. Informer CM omkring fakturering og driftsmæssig 

økonomi. 

- Vær opmærksom på om en eksisterende kontrakt skal opsiges. 

 

Råd nr. 8: Sikre drift af IT kontrakten (sikre kontraktopfølgning) 

- Aftal hvem der skal have driftsansvaret i jeres Center/institution, hvem står for brugeroprettelse, 

hvem er superbruger (hvis der skal være nogen), hvem klarer supportspørgsmål, hvem tager kontakt 

til leverandøren hvis systemet ikke virker osv. Altså hvem har ansvaret for hvad? 

- Inddrag CM ved ændringshåndtering, håndtering af tvister, opsigelse af aftaler, styring af leverancer 

mv. 

 

 

Hvad er vigtigt, når kontrakten skal underskrives! 

Inden IT kontrakten underskrives skal den til gennemsyn hos CM. Der er en række generelle kontraktlige 

hensyn, som skal sikres af hensyn til kommunens økonomiske styring og analysetilgang. Samt som en sik-

ring af at vi retsligt står sikkert i en situation, hvor leverandøren ikke kan overholde sine forpligtigelser i for-

bindelse med eksempelvis leverancer, tidsplan, serviceniveau og/eller oppetider.  

 

Ud over kontrakten skal leverandøren aflevere en samhandelsaftale og en tro & loverklæring i underskrevet 

stand. 

 

Kontrakten skal som grundstamme indeholde følgende: 

- Leverancebeskrivelse  

- Snitfladebeskrivelse (evt. optioner) 

- Leverandørens leveringsforpligtigelser (evt. underleverandører) 

- Tidsplan for levering 

- Indgåelsesdato 

- Ophørsdato 

- Opsigelsesvarsel og udtrædelsesadgang 

- Betalingsbetingelser 

- Engangsudgifter 

- Driftsydelser 

- Prisregulering 

- Driftsplan for overtagelse (evt. overtagelsesprøve) 

- Ændringshåndtering 

- Serviceniveauer og -mål 

- Misligholdelses, herunder bod ved forsinkelse og mangel afhjælpning eller ophævelsesadgang 

- Tvistigheder 

- Exit strategi 

- Underskrifter på hver side! 

 

Yderligere bør I i forbindelse med sikring af kontraktens betingelser også overveje om det er relevant at få 

sikret at løsningen håndterer snitflader via serviceplatformen og at løsningen opbygges efter rammearkitek-

turens fælles offentlige krav. Samtidig bør i overveje om kontrakten skal suppleres med en databehandleraf-

tale. 
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Hvad er vigtigt, når kontrakten er underskrevet! 

Det er kontraktansvarlig/systemejerens ansvar at følge op på kontraktens indhold, herunder sikre, at leve-

randøren lever op til deres ansvar, som er beskrevet i kontrakten og til den aftalte pris.  

 

Hvis kontraktansvarlig/systemejer oplever uoverensstemmelse med kontrakten og dens leverance og/eller 

fakturering, kan CM kontaktes for råd og vejledning for hvordan det kan håndteres. 

 

CM vil forholde sig til den samlede IT kontrakt portefølje. I den forbindelse vil CM kontakte jer i centrene ved 

kontrakt udløb eller hvis det kan konstateres, at der har været en væsentlig difference kontraktens prisaftale 

og faktiske fakturering. Samtidig vil CM kontakte jer i centrene, hvis hun vurderer, at en udskiftning eller æn-

dret brug af et eksisterende IT system, kan sikre en gevinst.  

 

Ved samarbejde mellem CM og kontraktansvarlige/systemejere er ambitionen, at vi får bedre og billigere 

løsninger. CM vil altid stå til rådighed for at rådgive jer om markedstendenser, udvikling, produkter, IT arki-

tektur og kontraktgrundlaget, samt ændringshåndtering for, at nå frem til den ønskede IT system løsning.  

 

CM vil samtidig i samarbejde med jer bestræbe, at få sikret et frugtbart samarbejde med leverandørerne, 

hvor vi som kommune tager ejerskabet af de anvendte IT løsninger og de kontraktlige forhold. Det betyder, 

at vi skal sætte de overordnede rammer for leverandøren, sikre performancestyring samt holder løbende 

opfølgningsmøder med leverandøren. Så vi kan definerer og igangsætte koordinerende handlinger overfor 

leverandøren.  

 

 

 


