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Digitaliseringsstyrelsen følger status på de statslige myndigheders arbejde med at 

professionalisere håndteringen af den outsourcede it-drift. Det sker gennem et 

porteføljeoverblik over it-driftskontrakter, hvortil de statslige myndigheder skal 

indmelde data om kontrakter, der indeholder it-driftsydelser for over fem mio. 

kr. årligt. På baggrund af de indmeldte data udgiver Digitaliseringsstyrelsen en 

halvårlig statusrapport. I denne rapport for første halvår 2014 indgår i alt 36 

kontrakter, hvoraf 33 er gældende og har en samlet kontraktsum på 484,4 mio. 

kr., og tre er ophørt siden sidste dataindsamling, hvor deres kontraktsum 

udgjorde 27,3 mio. kr. (i alt 511,7 mio. kr.). Skatteministeriet har ikke indsendt 

data om sine kontrakter inden for den fastsatte tidsramme og indgår således ikke 

i rapporten. 

Sidste statusrapport fra 2013 konkluderede, at der med it-driftsindsatsen var 

skabt et stort fokus på håndteringen af outsourcet it-drift i myndighederne. Der 

var realiseret betydelige besparelser gennem kontraktoptimering og genudbud på 

i alt 81,9 mio. kr. årligt i en kontraktportefølje med en samlet kontraktsum på 

558,5 mio. kr. svarende til 14,7 pct. af den samlede porteføljes kontraktsum, men 

svarende til 28,2 pct. af kontraktsummen for de kontrakter, hvor der var 

gennemført kontraktoptimeringer eller genudbud. 

Denne statusrapport viser et noget andet billede, der afspejler et væsentligt 

mindre fokus på at optimere og på at nedbringe omkostningerne til den 

outsourcede it-drift. Det kan dog konstateres, at der på de kontrakter, hvor der 

har været fokus på optimering, har været en væsentlig effekt. 

Den samlede realiserede besparelse i første halvår 2014 udgør i alt 6,6 mio. kr. 

årligt baseret på en samlet kontraktsum på 511,7 mio. kr. svarende til 1,3 pct. af 

den samlede kontraktsum eller 14,2 pct. af kontraktsummen for de kontrakter, 

hvor der er gennemført kontraktoptimeringer eller genudbud. 

 

Rådgivningssekretariatet for it-drift blev etableret i 2012 på baggrund af  en 
analyse af  statens outsourcede it-drift. Rådgivningssekretariatets formål er at 
bidrage til en professionalisering af  statens håndtering af  outsourcet it-drift. 

   

1. Ledelsesresumé 
 8. december 2014 

 

Denne statusrapport omhandler statens indsats for at professionalisere 

håndteringen af outsourcet it-drift for perioden første halvår 2014 og er 

den anden rapport. 
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Samtidig viser de indsamlede data, at der er en række tendenser i statens 

håndtering af den outsourcede it-drift, som skaber et behov for større fokus på 

området: 

 Ringe forudsætninger for udnyttelse af faldende priser på markedet: Statens it-

driftskontrakter har en lang varighed og forlænges konsekvent frem for at 

genudbyde, hvor der er mulighed herfor. Da mange kontrakter ikke 

indeholder mulighed for at justere priserne ned i løbet af kontraktens løbetid, 

og der samtidig er en ringe gennemsigtighed i omkostningerne, bevirker det, 

at der ikke er de rigtige forudsætninger til stede for at udnytte et generelt 

prisfald på 33,3 pct. over de sidste fire år i markedet1. 

 Manglende fokus på optimering: Myndighederne fokuserer primært på 

stabilisering af driften og andre operationelle elementer, hvorimod der er et 

mindre fokus på at udnytte markedssituationen. 

 Manglende standarder: Der anvendes forskellige standarder for de enkelte it-

driftskontrakter, hvilket gør opfølgningen ineffektiv og medfører, at 

væsentlige bestemmelser ikke er til stede i kontrakterne. 

 Ringe sammenhæng mellem forretningsbehov og serviceniveau: Der er en ringe 

sammenhæng mellem forretningsbehov og serviceniveauer i kontrakterne, 

hvilket kan føre til for høje omkostninger eller for dårlig service. 

 Manglende risikostyring: Risikologs og exitplaner er i mange tilfælde ikke 

udarbejdet, hvilket giver en ringe risikostyring, og øger risikoen for at ende i 

en fastlåst konkurrencesituation. 

En række af udfordringerne er i tråd med de udfordringer, der i 2012 blev 

påpeget af McKinsey og Co. i it-driftsanalysen. Det er Digitaliseringsstyrelsens 

vurdering, at der er behov for et øget fokus på at sikre, at der foretages en god 

opfølgning på kontrakten samt gennemføres gode anskaffelser af it-drift. Det 

kan i et vist omfang gøres ved at:  

 Sætte fokus på at etablere en god opfølgning på kontraktens bestemmelser, 

en god styring af risici og en aktiv stillingtagen til de økonomiske og 

kommercielle aspekter af kontraktstyringen. 

                                                 

1 Kilde: quarterlyanalytics.dk efter tilladelse fra Quarterly Analytics. 

 2013 Første halvår 2014 

Overblik over realiserede besparelser   

Antal kontrakter 33 36 

Samlet kontraktsum 558,5 mio. kr. 511,7 mio. kr. 

Besparelser 81,9 mio. kr. 6,6 mio. kr. 

Andel af samlet kontraktsum 14,7 pct. 1,3 pct. 

Andel af kontraktsum for optimerede kontrakter 28,2 pct. 14,2 pct. 
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 Udarbejde en fællesstatslig standardkontrakt for it-drift, der kan anvendes af 

myndighederne som skabelon for deres it-driftskontrakter, så de kan sikre, at 

der er de rette forudsætninger til stede for en god styring af såvel de 

kommercielle som de leverancemæssige aspekter i kontrakten. 

 Skabe et fokus på de kommercielle dele af kontraktstyringen og på det 

potentiale, der ligger i en udnyttelse af markedssituationen. 

 Give vejledning om vurdering af kritikalitet og valg af serviceniveauer. 

 Give vejledning om risikostyring i driftsfasen, herunder udarbejdelse af 

risikologs og exitplaner.  

Rådgivningssekretariatet for it-drift har på nuværende tidspunkt foruden at drive 

porteføljeoverblikket over it-driftskontrakter til opgave at rådgive de statslige 

myndigheder ved at udbrede viden og erfaringer om de generelle udfordringer, 

der identificeres i forbindelse med anskaffelsen og styringen af outsourcet it-drift 

på tværs af staten. Det sker gennem netværksaktiviteter og udarbejdelse af 

uforpligtende vejledningsmaterialer. De statslige myndigheder kan benytte sig af 

rådgivningen i det omfang de vurderer, at de har behov. Ovenstående tiltag kan 

gennemføres som en del heraf, idet der fortsat vil være en naturlig arbejdsdeling 

mellem på den ene side det centrale sekretariats opgaver med at følge op samt 

med at udbrede viden og erfaringer på tværs af staten og på den anden side de 

enkelte myndigheders ansvar for egne anskaffelser og styring af it-drift.  

Det er dog Digitaliseringsstyrelsens vurdering, ligesom det var McKinsey og 

Co.’s i 2012, at hvis udfordringerne skal imødekommes effektivt, kan det 

overvejes at igangsætte yderligere tiltag i form af fælles politikker og 

retningslinjer samt obligatoriske rådgivningsaktiviteter, som kan understøtte 

myndighedernes arbejde med at anskaffe og styre den outsourcede it-drift. 

Etableringen af yderligere tiltag kan bedst ske ved et tæt samarbejde med 

myndighederne med henblik på at sikre relevans og ejerskab på tværs af staten. 

McKinsey og Co. vurderede i 2012, at hvis det fulde forbedringspotentiale skal 

realiseres, er der behov for, at tiltagene gennemføres via en forpligtende og fælles 

indsats via et centralt koordinerende team med klare mandater med tilstrækkelige 

ressourcer og kompetencer. 

De yderligere tiltag kan fx omfatte: 

 Fælles politikker og retningslinjer for anskaffelse og styring af outsourcet it-

drift, herunder en fællesstatslig kontraktstyringsmodel. 

 Obligatoriske rådgivningsaktiviteter i forbindelse med anskaffelse og styring 

af større it-driftskontrakter medanbefalinger til, hvordan risici kan 

minimeres, samt hvordan elementer der kan drive omkostningsniveauet op, 

kan undgås. 

Det vil dog kræve en udvidelse af Digitaliseringsstyrelsens mandat samt 

allokering af ressourcer. Digitaliseringsstyrelsen vil undersøge mulighederne for 

dette. 
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2. Indledning  

Denne rapport opgør status for statens indsats for at professionalisere 

håndteringen af outsourcet it-drift for perioden første halvår 2014 og er 

den anden rapport, der udgives. 

 

2.1 Formål 
Statusrapporten for it-drift har til formål at skabe overblik og udbrede viden om 

de gevinster, som en professionel håndtering af den outsourcede it-drift i staten 

kan bidrage med, og de væsentligste udfordringer forbundet hermed. Samtidig er 

formålet at se på status af statens indsats for at professionalisere anskaffelse og 

styring af it-drift, som blev igangsat i 2012.  

2.2 Rådgivningssekretariatet for it-drift og it-driftsindsatsen 
It-driftsindsatsen blev igangsat efter beslutning af Regeringens Økonomiudvalg i 

december 2012 på baggrund af en analyse af statens outsourcede it-drift2 (”it-

driftsanalysen”), som Digitaliseringsstyrelsen og McKinsey og Co. udarbejdede. 

Analysen viste, at der på tværs af staten var behov for en professionalisering på 

området støttet af en central enhed. På den baggrund har Digitaliseringsstyrelsen 

fået til opgave at rådgive de statslige myndigheder om anskaffelse og styring af 

outsourcet it-drift samt at drive et porteføljeoverblik over statens outsourcede it-

driftskontrakter. Samtidig har Digitaliseringsstyrelsen til opgave at sikre, at de 

gode erfaringer om håndtering af outsourcet it-drift kan genbruges, og at viden 

deles på tværs af staten.  

                                                 

2 Der henvises til analysen ”Statens it-driftsomkostninger”, som kan findes her: 
www.digst.dk/Styring/Radgivningssekretariatet  

http://www.digst.dk/Styring/Radgivningssekretariatet
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 Figur 1 – Sammenhængen i Rådgivningssekretariatet for it-drifts opgaver 

 

Som illustreret i figur 1 indrapporterer de statslige myndigheder informationer 

om kontraktforhold vedrørende it-drift til porteføljeoverblikket, som anvendes 

til gennem statusrapporter at analysere fremdriften på professionaliseringen af 

outsourcet it-drift og til at identificere, hvilke trends og udfordringer der på tværs 

af staten opleves som de mest aktuelle. Den viden, som analyserne i denne 

statusrapport giver, bruges til at udarbejde vejledningsmaterialer, som er direkte 

anvendelige for de problemstillinger, som myndighederne forsøger at løse i 

dagligdagen. Digitaliseringsstyrelsen bruger samtidig den opnåede viden til at 

vurdere, hvilke initiativer der bør igangsættes på it-driftsområdet. Endelig baserer 

Digitaliseringsstyrelsen sin rådgivning i form af netværksaktiviteter, foredrag og 

sparring med myndighederne herpå. Opgaven er forankret i 

Rådgivningssekretariatet for it-drift, som er en del af Ministeriernes 

projektkontor. 

2.3 Konklusioner fra sidste statusrapport 
Statusrapporten fra 20133 konkluderede, at der med it-driftsindsatsen var skabt et 

stort fokus på it-drift, og at der var realiseret betydelige gevinster gennem 

kontraktoptimering og genudbud. De samlede besparelser, som myndighederne 

havde realiseret blev opgjort til i alt 81,9 mio. kr. årligt på en kontraktportefølje 

med en samlet oprindelig kontraktsum på 558,5 mio. kr. svarende til 14,7 pct. af 

den samlede porteføljes kontraktsum, men til 28,2 pct. af kontraktsummen for 

de kontrakter, der havde gennemført kontraktoptimeringer eller genudbud.  

Det kunne dog også konstateres, at der fortsat eksisterede et større uudnyttet 

potentiale. Eksempelvis var der indikationer på, at myndighederne udnyttede 

forlængelsesoptioner i kontrakterne frem for at genudbyde leverancen. I lyset af 

markedets faldende priser og det forhold, at de gevinster, der blev realiseret via 

genudbud procentvis var størst, kunne det pege på, at der var yderligere gevinster 

at hente ved at fremskynde tidspunktet for udbud. 

                                                 

3 Der henvises til ”Statusrapport for statens outsourcede it-drift” fra december 2013, som kan findes her: 
www.digst.dk/Styring/Radgivningssekretariatet 

http://www.digst.dk/Styring/Radgivningssekretariatet
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3. Metode  

Statusrapporten er udarbejdet på baggrund af en analyse af data om it-

driftskontrakter opsamlet via porteføljeoverblikket for it-drift og af 

statslige myndigheders erfaringer med anskaffelse og styring af it-drift. 

 

3.1 Indsamling af data 
Den første statusrapport for it-drift, som blev udgivet i december 2013, fulgte 

status for 33 af de kontrakter, som indgik i it-driftsanalysen i 2012. Rapporten 

beskæftigede sig alene med varigheder af kontrakterne og besparelser ved 

kontraktoptimering og genudbud, idet der kun var etableret en midlertidig model 

for dataopsamlinger i et porteføljeoverblik over statslige it-driftskontrakter.  

Udgangspunktet for nærværende rapport har været, at der er etableret en model 

for opsamling af data og porteføljeoverblikket er blevet it-understøttet. 

Rapporten konkluderer således på et væsentligt større sæt data, som giver 

mulighed for at behandle en række nye elementer. Der er spurgt ind til data 

inden for følgende områder: basal kontraktinformation, varigheder, leverancer, 

samarbejde, strategi og risici, økonomi samt besparelser. Samtidig er der ved 

denne dataindsamling spurgt om data ikke alene om de 38 kontrakter, der indgik 

i it-driftsanalysen i 2012, men også om nyere statslige it-driftskontrakter over 

fem mio. kr. årligt. I alt indgår 33 gældende og tre ophørte kontrakter i 

rapporten. Indsamling af empiriske data er gennemført i en periode på ca. tre 

uger fra d. 4. august til den 21. august 2014 med deltagelse af ni ministerier. 

Skatteministeriet har ikke indsendt data om sine kontrakter inden for den 

fastsatte tidsramme og indgår således ikke i rapporten. Se kapitel 4 for en 

oversigt over ministerier og kontrakter. 

Endvidere er medtaget kvalitative data om, hvilke udfordringer myndighederne 

oplever som mest udfordrende, til brug for en perspektivering af de statistiske 

konklusioner. Disse data har Digitaliseringsstyrelsen opsamlet i sit 

rådgivningsarbejde gennem løbende møder og workshops med en bred 

interessentskare fra myndighederne. 

3.2 Afgrænsning 
Rådgivningssekretariatet for it-drift rådgiver alene om outsourcet it-drift, hvorfor 

rapporten ikke fokuserer på områder som fx vedligeholdelse og (videre)udvikling 

af applikationer. Kun statslige kontrakter, som indeholder it-driftselementer over 

5 mio. kr. årligt, er medtaget. 
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4. Analysens resultater  

Analysen af data om it-driftskontrakterne peger på, at der fortsat 

eksisterer en række problemområder i håndteringen af den outsourcede 

it-drift. I dette afsnit gennemgås analysens resultater, og der opstilles 

anbefalinger til, hvordan problemområderne kan adresseres. 

 

4.1 Beskrivelse af porteføljen af kontrakter 
De omfattede it-driftskontrakter i nærværende analyse baserer sig på data fra i alt 

33 gældende kontrakter svarende til en samlet kontraktsum på 484,4 mio. kr., 

heraf er to kontrakter indgået siden sidste statusrapport. Desuden er tre 

kontrakter ophørt i perioden fra sidste statusrapport, som ved dataindsamlingen i 

oktober 2013 havde en samlet kontraktsum på 27,3 mio. kr. Da de ophørte 

kontrakter netop ikke er gældende mere, bliver de alene gennemgået i relation til 

de besparelser, der er skabt ved at genudbyde ydelserne.  

4.1.1 Fordeling på ministerier og leverandører 

Det samlede overblik over de 33 gældende kontrakter fordelt på de enkelte 

ministerier fremgår af figur 2. De tre ophørte kontrakter fordeler sig på hhv. 

Erhvervs- og vækstministeriet, Undervisningsministeriet og 

Beskæftigelsesministeriet. 

 

 

Figur 2 – Oversigt over it-driftskontrakternes fordeling på ministerier  
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Fordelingen af kontrakterne på leverandører fremgår af figur 3: 

 

Figur 3 – Fordelingen af kontrakter på leverandører 

 

Som det fremgår af figur 3 er it-driftskontrakterne fordelt på 19 leverandører, 

hvoraf fem leverandører har to eller flere kontrakter. 

4.1.2 Sammensætningen af ydelsesområder 

På baggrund af myndighedernes angivelser af, hvilke af ydelsesområderne 

infrastrukturdrift, applikationsdrift, -vedligeholdelse og -udvikling (se Appendiks 

A for definitioner heraf), kontrakterne omfatter, kan it-driftskontrakterne 

overordnet kategoriseres som værende ”sammensatte outsourcingaftaler” 

bestående af flere ydelsesområder – se figur 4. Således indeholder 28 kontrakter 

mindst to ydelsesområder og 13 kontrakter indeholder alle ydelsesområder. Kun 

fem kontrakter indeholder kun ét ydelsesområde og er således ikke sammensatte. 
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Figur 4 – Oversigt over ydelsesområder 

 

Ovenstående indikerer, at anskaffelsen af udvikling og vedligehold af 

applikationer og drift hænger nøje sammen, hvilket giver en række fordele, 

herunder især det at have én hovedleverandør på den samlede ydelse og dermed 

et samlet ansvar og et mindre koordineringsarbejde i forhold til forskellige 

leverandører. Fremgangsmåden kan dog have en række ulemper, herunder at: 

 Infrastrukturdrift anskaffes fragmenteret med deraf følgende uudnyttede 

stordriftsfordele. 

 Driftsydelserne prissættes væsentligt før, de skal leveres, og afspejler derfor 

måske allerede fra driftsstart ikke markedsprisen. 

 Det kan være vanskeligere at genudbyde den sammensatte ydelse i fri 

konkurrence. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Alle ydelsesområder (inkl. alternative
leveringsformer)

Applikationsdrift, -vedligehold og -udvikling

Infrastrukturdrift, applikationsdrift og -vedligehold

Infrastrukturdrift og applikationsdrift

Kun applikationsdrift

Kun infrastrukturdrift

Antal kontrakter

Fordeling af kontrakter på ydelsesområder

Sammenfatning 
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hovedparten består af  både infrastrukturdrift og applikationsdrift samt ofte 
også applikationsudvikling og -vedligeholdelse. 
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4.2 Anvendelse af standardkontrakter 

 

4.2.1 Udbredelsen af standardkontrakter 

Anvendelsen af standardkontrakter har en stor indflydelse på den 

ressourceindsats, der kræves til såvel anskaffelse som styring af den outsourcede 

it-drift, hvorfor det er interessant at undersøge udbredelsen af 

standardkontrakter.  

11 it-driftskontrakter er ikke baseret på en standardkontrakt, og hvor der 

anvendes en standardkontrakt, fordeler anvendelsen sig på en række forskellige 

standardkontrakter og rammeaftaler (se figur 5). Selv inden for samme 

ministerområde eller myndighed er der ikke nogen umiddelbar ensartethed i valg 

af standardkontrakt. Denne fragmenterede anvendelse af standardkontrakter 

blev også identificeret i it-driftsanalysen i 2012, og der er således ingen ændring 

at spore.  

 

Figur 5 – Anvendelse af standardkontrakter for it-driftskontrakter. 

 

Som nævnt har anvendelsen af standardkontrakter en række afledte effekter for 

det samlede ressourceforbrug til anskaffelse og styring af it-drift. Alt andet lige 

En standardkontrakt er en skabelon eller et paradigme, der danner grundlag 
for udarbejdelse af  en kontrakt, men hvor der er mulighed for en tilpasning 
til forretningens konkrete behov ved hver anskaffelse. 

Nært beslægtet er en rammeaftale, som er en indgået kontrakt, hvorunder der 
på de gældende vilkår kan anskaffes konkrete ydelser. Her er der ikke 
mulighed for at ændre i grundlæggende krav og vilkår. 
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skal der anvendes flere ressourcer til at gennemføre udbud, hvis kontrakten 

enten skal skrives uden at tage udgangspunkt i en skabelon, eller hvis der 

anvendes forskellige standardkontrakter ved hvert udbud. Myndighederne har i 

dialogen med Digitaliseringsstyrelsen angivet, at medarbejdere med kompetencer 

til og erfaring med at gennemføre udbud af it-drift er vanskelige at tiltrække og 

fastholde og derfor er den fornødne viden og erfaring ofte ikke til stede. Der vil 

derfor være en tendens til at tage udgangspunkt i en tidligere indgået kontrakt, og 

der bliver ikke nødvendigvis aktivt taget stilling til, hvilken standardkontrakt 

myndigheden ønsker at anvende. 

Samtidig øges ressourceindsatsen ved den efterfølgende kontraktopfølgning i 

takt med antallet af forskellige paradigmer eller skabeloner for kontrakter, der 

skal følges op på. Hvis en myndigheds it-driftskontrakter er baseret på flere 

forskellige paradigmer, vil kontrakterne have forskellig struktur og forskellige 

vilkår, som kræver forskellig opfølgning. Fx vil to forskellige standardkontrakter 

kunne indeholde to forskellige sæt af krav for, hvilke informationer der skal 

fremgå af en faktura, og hvordan faktureringen foregår. I opfølgningen medfører 

det, at organisationen skal arbejde efter to forskellige sæt af procedurer for 

fakturahåndtering. Det giver et ringere udgangspunkt for at effektivisere 

organisationens kontraktstyring. Myndighederne har også selv i dialogen med 

Digitaliseringsstyrelsen peget på, at en af de største udfordringer er optimering 

og ensretning af kontraktstyringen på tværs af organisationen som følge af, at it-

driftskontrakterne har forskellig struktur og forskellige vilkår, hvilket resulterer i 

en ineffektiv kontraktstyring.  

4.2.2 Udbredelsen af grundlæggende bestemmelser 

Den fragmenterede anvendelse af standardkontrakter øger desuden risikoen for, 

at grundlæggende aftalemæssige bestemmelser ikke er til stede i kontrakterne. 

Figur 6 giver en oversigt over den eksisterende brug af en række centrale 

kontraktuelle bestemmelser, som er væsentlige for en grundlæggende opfølgning 

på kontrakten. Det er Digitaliseringsstyrelsens anbefaling, at bestemmelserne i de 

tre første grupperinger indeholdes i alle it-driftskontrakter. Den sidste 

gruppering omhandler muligheden for at regulere ydelser og priser i kontraktens 

løbetid, hvilket bør overvejes i enhver længerevarende kontrakt, hvor 

sandsynligheden for, at forretningens behov og/eller markedssituationen ændrer 

sig, er stor. 
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Figur 6 – Oversigt over aftalemæssige instrumenter i it-driftskontrakterne 

 

Figuren illustrerer, at der ikke i alle it-driftskontrakter er alle de generelle, 

centrale bestemmelser til stede. Kontraktopfølgningen vanskeliggøres således 

yderligere af, at centrale, grundlæggende bestemmelser ikke findes og dermed 

skaber uklarhed samt øger sandsynligheden for diskussion. Dette gælder for 

eksempel: 

 Ophør: 16 af it-driftskontrakterne har ikke en bestemmelse om, at 

leverandøren skal yde ophørsassistance, og 20 kontrakter har ikke en 

bestemmelse om, at leverandøren skal levere en ophørsplan. Dette kan 

gøre en eventuel overdragelse af kontrakten til en ny leverandør meget 

vanskelig, fordi den eksisterende leverandør kan mangle incitament til at 

overdrage opgaven. 

 Ændringer og dokumentation: Seks af it-driftskontrakterne har ikke 

bestemmelser omkring ændringshåndtering, hvilket kan give udfordringer 

med at finde enighed omkring håndtering af ændringer. Syv kontrakter 

har ikke bestemmelser, der sikrer, at dokumentationen opdateres 

løbende, når der foretages ændringer. Det giver en stor risiko for, at 

ændringer ikke styres effektivt, og at de dermed fx forårsager nedbrud, 

ustabilitet eller sikkerhedshuller. En mangelfuld dokumentation giver en 

række risici, som behandles i afsnit 4.5.3 om risikostyring og exitplaner. 

Desuden er ændringshåndtering det område, hvor der er størst uenighed 

med leverandøren, som det fremgår af afsnit 4.6.3. 

 Operationelle forhold: 17 af it-driftskontrakterne har ikke en bestemmelse 

om, hvordan fakturaen skal udformes og 11 kontrakter har ikke en 

bestemmelse omkring indholdet af driftsrapporten. Dette kan medføre 
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uklarhed om, hvordan leverandøren skal afrapportere status på 

overholdelse af servicemål mv., samt hvorledes leverandøren skal 

fakturere myndigheden, hvilket kan give dårlig gennemsigtighed i 

faktureringsgrundlaget. 

Det skal særligt bemærkes, at der i mange kontrakter ikke er kontraktuelle 

instrumenter i forhold til at udnytte den generelle nedadgående prisudvikling på 

markedet – se afsnit 4.3.1 – eller at skalere ydelser til ændrede forretningsbehov. 

 Mulighed for prisregulering eller justering: 15 kontrakter har slet ingen 

prisreguleringsmekanisme og syv kontrakter har en 

prisreguleringsmekanisme, som regulerer priserne i opadgående retning, 

fx med nettoprisindekset. Der er dog 11 af kontrakterne, som har 

mulighed for at justere kontraktens priser til faldende priser på markedet 

i kontraktens løbetid. Af disse har syv kontrakter en 

genforhandlingsklausul, tre kontrakter har en benchmarkklausul og fire 

kontrakter har andre nedadgående prisjusteringsmekanismer. Tre af 

kontrakterne indeholder flere af bestemmelserne, hvorfor det samlede tal 

er 11. 10 af kontrakterne har ikke mulighed for at skalere ydelserne i 

kontraktens løbetid, hvilket kan gøre det vanskeligt at tilpasse ydelserne 

til ændrede behov i forretningen. 

4.2.3 Overdragelse af viden fra anskaffelse til drift 

Den fragmenterede anvendelse af standardkontrakter øger behovet for at sikre 

overdragelse af viden fra udbudsfasen til den efterfølgende styring af kontrakten, 

således at forståelsen af den individuelle kontrakts unikke vilkår sikres, og at 

procedurer for opfølgning på de unikke vilkår etableres. Det er derfor 

iøjnefaldende, at der for 18 it-driftskontrakter enten ikke er overdraget nogen 

viden, eller hvor det ikke vides, om det er sket (se figur 7). Det skal dog 

bemærkes, at den høje andel af kontrakter, hvor der er svaret ”ved ikke” i høj 

grad skyldes, at det for kontrakter, som er indgået for en række år siden, ikke har 

været muligt at spore, hvordan viden blev overdraget. 
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Figur 7 – Overdragelse af viden om it-driftskontrakten fra udbud til drift 

 

Myndighederne har i dialogen med Digitaliseringsstyrelsen angivet, at der ikke er 

ressourcer til at dele viden eller koordinere mellem sideløbende udbud, eller fra 

udbuddet til de ansvarlige i driftsfasen. Det betyder, at vigtig viden og erfaringer 

går tabt, og at der er et dårligt udgangspunkt for opfølgningen på kontrakten, 

fordi den kontraktansvarlige ofte ikke har den fornødne viden om kontraktens 

indhold og ikke har haft mulighed for at etablere procedurer for opfølgning, før 

kontrakten træder i kraft. 
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Sammenfatning 

Der ses en uensartet anvendelse af  standardkontrakter, og nogle kontrakter 
rummer ikke centrale grundlæggende bestemmelser. Samtidig sker der ikke 
altid en overdragelse af  viden fra udbud til driftsfase. 

En ensartet anvendelse af  standardkontrakter sikrer en ensartet struktur i 
organisationens kontrakter, som gør det muligt også at standardisere 
opfølgningen på kontrakterne. Samtidig øger anvendelsen af  
standardkontrakter sandsynligheden for, at centrale grundlæggende 
bestemmelser er til stede i kontrakten. Det er derfor en grundlæggende 
forudsætning for, at der kan arbejdes målrettet på at effektivisere 
kontraktstyringen, gennemføre kontraktoptimering og sikre en god 
positionering til efterfølgende genudbud, at der anvendes gode 
standardkontrakter på en ensartet måde.  
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4.3 Den generelle prisudvikling og besparelser 
Eftersom it-driftskontrakterne jf. afsnit 4.1.2 primært består af sammensatte 

ydelser er det relevant at vurdere den generelle prisudvikling på sådanne ydelser. 

Zangenberg-indekset er et generelt indeks baseret på input fra en lang række 

sammensatte it-outsourcing kontrakter, som både kommer fra den offentlige og 

fra den private sektor. 

 

Figur 8 – Indeks for prisudviklingen af sammensatte outsourcingaftaler fra 2010-2014 (Zangenberg-

indekset)4. 

 

Ifølge Zangenberg-indekset er den generelle prisudvikling på sammensatte 

outsourcingaftaler kraftigt nedadgående med en reduktion af priser i 

størrelsesorden 33,3 pct. over en fire-årig periode fra første kvartal 2010 til første 

kvartal 2014 svarende til 8,3 pct. om året. Indeksets seneste tal fra andet kvartal 

                                                 

4 Kilde: quarterlyanalytics.dk efter tilladelse fra Quarterly Analytics. 

Anbefaling 

Der kan med fordel iværksættes konkrete initiativer med henblik på at 
supplere de eksisterende standardkontrakter på udviklingsområdet med en 
standardkontrakt for it-drift baseret på standardbestemmelser. 
Myndighederne vil efter behov kunne anvende standardkontrakten som 
skabelon, når de anskaffer it-drift, og tilpasse den til deres særlige 
forretningsmæssige behov.  

Digitaliseringsstyrelsen har indledningsvist igangsat aktiviteter for at 
etablere et katalog over centrale grundlæggende bestemmelser til en it-
driftskontrakt, som myndighederne kan medtage i it-driftskontrakterne. 

Samtidig er det vigtigt for en effektiv opfølgning, at der sættes fokus på at 
sikre, at viden om kontrakten overdrages til de ansvarlige i driftsfasen. 
Digitaliseringsstyrelsen har derfor udarbejdet en tjekliste, som kan bruges 
som inspiration for myndighederne i forbindelse med overdragelsen til 
driftsfasen. Tjeklisten kan findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 
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2014 viser et yderligere fald på 1,5 procentpoint, så der er altså ingen tegn på, at 

den nedadgående udvikling er ved at vende. 

4.3.1 Muligheder for at udnytte potentialet i de faldende markedspriser 

Et årligt markedsprisfald på 8,3 pct. gør det relevant at undersøge, i hvilket 

omfang dette potentiale udnyttes i de eksisterende kontrakter, samt hvilke 

initiativer der kan igangsættes med henblik på at realisere eventuelle uudnyttede 

potentialer. I en vurdering af, hvordan kontraktens priser relaterer sig til 

markedets, skal der ses på, hvor lang tid der er gået siden kontraktens priser blev 

fastsat. Der skal altså regnes på tiden, der er gået siden tilbudsfristen for 

udbuddet, idet leverandøren fastsætter priserne ved tilbudsgivningen. For de 33 

kontrakter er der gennemsnitligt gået 4,5 år siden priserne blev fastsat regnet fra 

tilbudsfristen (hvor denne ikke har været angivet er der regnet fra datoen for 

driftsstart) til nu.  Med en samlet kontraktportefølje på 484,4 mio. kr. og en 

gennemsnitlig alder af kontrakterne siden prissætningen af kontrakten på 4,5 år 

vil priserne – forudsat at kontrakterne ikke er reguleret i retning af 

markedspriserne i løbet af de 4,5 år – afvige fra markedspriser med de 34,8 pct., 

som markedspriserne er faldet siden første kvartal 2010 – se afsnit 4.3. 

Det er vigtigt at bemærke, at de 34,8 pct. ikke er udtryk for et reelt 

besparelsespotentiale på porteføljen af de 33 kontrakter. Der skal korrigeres for 

de kontraktoptimeringsaktiviteter, der indtil videre har realiseret besparelser i 

kontrakternes løbetid. Som det fremgår af afsnit 2.3, blev der i 2013 realiseret 

årlige besparelser på 81,9 mio. kr. Heraf blev 3,4 mio. kr. realiseret som følge af 

genforhandling af priser. 44,5 mio. kr. blev realiseret via kontraktoptimeringer, 

som ikke blev kategoriseret af myndighederne. Det vides ikke, hvilken andel der 

vedrørte justering af priser i retning af markedspriser. Der findes ikke samlede 

opgørelser over besparelser fra tidligere år.  

Realiseringen af det potentiale kan ske gennem tre typer af aktiviteter, der søger 

at justere priserne for kontraktens ydelser til et markedslignende niveau: 

 Kontraktoptimeringer ved udnyttelse af en prisregulerende mekanisme i 

nedadgående retning i kontrakten. 

 Kontraktoptimeringer ved genforhandling af priser med hjemmel fx i en 

benchmarkklausul, genforhandlingsklausul eller lignende.  

 Genudbud af kontraktens ydelser. 

Det skal dog bemærkes (som det fremgår af afsnit 4.2.2), at kun 11 kontrakter 

indeholder klausuler, der giver hjemmel til en justering af priser. Derfor vil de 

fleste myndigheder på nuværende tidspunkt være afskåret fra muligheden for at 

justere kontrakternes priser til et markedslignende niveau på anden vis end via 

genudbud. 
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4.3.2 Udnyttes potentialet i de faldende markedspriser? 

I dette afsnit ses der specifikt på, i hvilket omfang myndighederne har 

gennemført én af ovenstående tre aktiviteter, der søger at opnå bedre priser for 

de samme ydelser. Der findes andre muligheder for at gennemføre 

kontraktoptimeringer, som også kan generere betydelige besparelser, men som 

ikke justerer kontraktens priser. Disse behandles i næste afsnit. 

Der er i første halvår 2014 to myndigheder, der har gennemført aktiviteter, som 

justerer kontraktens priser: 

 Der er registreret ét genudbud5. Genudbuddet havde en positiv business case 

med en samlet engangsomkostning på 0,05 mio. kr. og en årlig besparelse på 

0,2 mio. kr. på infrastrukturdrift svarende til 4,8 pct. af den oprindelige 

kontraktsum. 

 Der er registreret én kontraktoptimering, som er en genforhandling med 

hjemmel i kontrakten. Kontraktoptimeringen gav en årlig besparelse på 0,2 

mio. kr. på applikationsdrift svarende til 8,7 pct. af den oprindelige 

kontraktsum. Myndigheden har angivet den samlede engangsomkostning til 

0,0 mio. kr. 

Det må således konkluderes, at markedssituationen med kraftigt faldende priser 

kun i ringe omfang er udnyttet i første halvår 2014. 

4.3.3 Øvrige muligheder for besparelser 

Der findes, som anført ovenfor, også andre muligheder for at skabe besparelser 

på omkostningerne til den outsourcede it-drift, idet der kan gennemføres øvrige 

typer af kontraktoptimeringer. Myndighederne er blevet bedt om at oplyse, om 

de har gennemført aktiviteter inden for følgende øvrige kategorier:  

 Omlægning af processer og rutiner: Optimering inden for den eksisterende 

kontrakt fx ved omlægning af batchkørsler eller rationalisering af servicemål. 

 Håndhævelse/administration af kontrakten: Optimering gennem en øget 

opfølgning på kontraktens bestemmelser fx ved at gennemgå fakturering ift. 

kontraktens prisbestemmelser. 

 Større engangsbesparelse: Fx ved forligsaftaler eller opgørelse af større bodskrav. 

 Andet: Øvrige aktiviteter, som ikke falder inden for ovenstående kategorier.  

Inden for de sidste seks måneder er der registreret fire kontraktoptimeringer i 

disse kategorier: 

                                                 

5 Tre it-driftskontrakter er ophørt, men ydelserne i to af disse er ikke genudbudt. 
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 Den ene kontraktoptimering omhandlede en ren serviceforbedring via en 

systemrationalisering, som resulterede i en væsentligt forbedret systemydelse 

til ca. samme pris, men uden besparelser.  

 De tre øvrige initiativer vedrørte omlægning af processer og rutiner, 

reduktion af driftskapacitet og revideret baseline for driftsydelser. Alle disse 

initiativer havde en positiv business case med en samlet engangsomkostning 

på 1,4 mio. kr. og en årlig besparelse på 6,2 mio. kr. fordelt med 5,8 mio. kr. 

på applikationsdrift og 0,4 mio. kr. på udfasede ydelser svarende til 18,3 pct. 

af kontrakternes kontraktsum. 

4.3.4 Besparelser i alt 

Der er således i alt realiseret besparelser for 6,6 mio. kr. svarende til 1,3 pct. af 

kontrakternes samlede kontraktsum eller 14,2 pct. af kontraktsummen for de 

kontrakter, hvor der er gennemført genudbud eller kontraktoptimeringer enten 

som følge af en justering af priser eller via andre tiltag. Aktiviteterne har krævet 

en engangsinvestering på 1,4 mio. kr. og ingen myndigheder har angivet, at 

besparelserne har genereret øvrige økonomiske konsekvenser fx i form af øget 

forbrug af interne ressourcer. Besparelserne er primært fundet på 

applikationsdrift. Ud over systemrationaliseringen, som gav en forbedret 

systemydelse, er der ikke indrapporteret kvalitative ændringer som følge af 

kontraktoptimeringsaktiviteterne. 

Resultaterne skal ses i lyset af de realiserede besparelser på 81,9 mio. kr. i 2013, 

hvor der i kølvandet på it-driftsanalysen i 2012 samt etableringen af 

Rådgivningssekretariatet for it-drift var skabt et stort fokus hos myndighederne 

på det potentiale, som en professionalisering af området rummer. Det skal 

samtidig bemærkes, at tre myndigheder ved sidste dataindsamling havde angivet, 

at de havde påbegyndt en kontraktoptimeringsaktivitet, men som denne gang har 

angivet, at aktiviteten alligevel ikke har været gennemført. 

 

Sammenfatning 

Zangenberg-indekset viser et prisfald over de sidste fire år på 33,3 pct. 
svarende til 8,3 pct. årligt, men markedssituationen udnyttes kun i ringe 
omfang til at opnå bedre priser på de outsourcede it-driftsydelser. Det kan 
konkluderes, at det store fokus på at optimere og på at nedbringe 
omkostningerne til den outsourcede it-drift, der var skabt i 2013, i 
væsentligt omfang ikke har været til stede i første halvår af  2014. Det må 
dog konstateres, at det på de kontrakter, hvor der har været fokus på 
optimering, har haft en væsentlig effekt med gennemsnitlige besparelser på 
14,2 pct. 

Der er endvidere et forholdsvist ringe udgangspunkt for at udnytte 
markedssituationen på anden vis end ved at genudbyde ydelserne, idet 
kontrakterne fortrinsvis ikke indeholder bestemmelser, der giver mulighed 
for at justere priserne til markedets normale niveau. 
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4.3.5 Gennemsigtighed i omkostninger 

Det er nødvendigt at kunne identificere, hvad der ligger til grund for 

prissætningen, og hvilke faktorer der har været drivende omkostningerne, 

såfremt potentialet i den enkelte kontrakt skal kunne identificeres. 

Det fremgår af figur 9, at det er vanskeligt for myndighederne at fordele 

omkostningerne på henholdsvis infrastrukturdrift og applikationsdrift. Kun på 

fem kontrakter af de 26 kontrakter, som indeholder begge ydelsesområder, 

kunne myndighederne opdele omkostningerne på henholdsvis infrastruktur- og 

applikationsdrift. Det er således vanskeligt at afgøre, om omkostningerne på de 

33 kontrakter primært består af infrastrukturdrift eller af applikationsdrift. 

 

Anbefaling 

Hvis potentialet i at udnytte de kraftigt faldende priser på markedet samt en 
generel optimering af  it-driftskontrakterne skal kunne realiseres, er det 
væsentligt, at der på ny skabes et fokus på de kommercielle dele af  
kontraktstyringen og på det potentiale, der ligger i en optimering af  
kontrakterne. For mange kontrakter vil det i første omgang være 
nødvendigt, at det sker via genudbud, fordi de eksisterende kontrakter har 
et ringe udgangspunkt for at udnytte markedssituationen på anden vis. 
Initiativer, der sikrer en mere proaktiv planlægning af  genudbud, skal i den 
forbindelse prioriteres. I forbindelse med genudbuddene er det væsentligt, 
at der i kontrakterne indbygges bestemmelser til en bedre løbende 
regulering af  omkostningerne.  
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Figur 9 – Oversigt over omkostningernes fordeling på infrastruktur- og applikationsdrift 

 

Samtidig har myndighederne haft svært ved at angive, hvilke underliggende 

omkostningsdrivere, som har størst indflydelse på priserne i kontrakten. For 17 

kontrakter har myndigheden angivet enten, at de ikke ved det, skrevet 

kommentaren ”ingen” eller lignende besvarelser. På fire kontrakter er der peget 

på serviceniveauet som drivende for prisen. På fire kontrakter er der peget på 

problemer med forældet teknologi eller manglende dokumentation som drivende 

for prisen. En enkelt myndighed har oplyst, at prisen var kunstigt lav, idet 

leverandøren valgte at byde lavere end deres reelle omkostninger viste sig at 

være, ellers er alle angivelser faktorer, der har drevet priserne opad.  

 

Figur 10 – Oversigt over elementer med størst indflydelse på prisen 

 

Konsekvensen af den dårlige gennemsigtighed i priserne og de 

omkostningsdrivende faktorer er, at det er vanskeligt at vurdere, hvilke 

kontraktoptimeringsaktiviteter der vil være mest rentable at gennemføre. Ønskes 

det fx at omlægge processer og rutiner, er det væsentligt at vide, om det er 

omkostninger til applikationsdrift eller til infrastrukturdrift, der skal forsøges 

nedbragt. En kontrakt med høje omkostninger til applikationsdrift vil 

formodentlig kunne finde det største besparelsespotentiale ved en omlægning af 

processer og rutiner i applikationsdrift fx gennem øget automatisering, mens en 

kontrakt med høje omkostninger til infrastrukturdrift formodentlig vil kunne 

spare mere gennem omlægning af processer og rutiner, der giver mulighed for fx 

at rationalisere kapacitetsforbruget eller serverudnyttelsen. Samtidig er det mere 

vanskeligt at vurdere, om kontraktens prisniveau er passende. It-driftsanalysen i 

2012 konkluderede også, at der ikke i alle kontrakter var en gennemsigtighed i 

omkostningerne. Der er således ingen ændring i dette forhold. 
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4.4 It-driftskontrakternes varighed 
It-driftskontrakternes samlede varighed er interessant, fordi prisudviklingen på 

denne type af kontrakter jævnfør afsnit 4.3 generelt er for nedadgående. I afsnit 

4.3.1 kunne det konstateres, at der for de fleste kontrakter ikke er mulighed for 

at udnytte prisudviklingen på andre måder end ved at genudbyde ydelserne, 

hvorved en lang varighed på kontrakterne i et økonomisk perspektiv ikke er 

ønskværdig. Det skal bemærkes, at kontrakter der løber over en længere årrække, 

så længe det sker i overensstemmelse med udbudsreglerne, generelt ikke er et 

problem, og det kan i nogle tilfælde give bedre muligheder for at etablere et 

strategisk partnerskab mellem myndighed og leverandør og sikre en høj 

driftsstabilitet. Men en lang varighed bliver problematisk, hvis følgende 

betingelser ikke er opfyldt: 

 Der er indbygget mekanismer til at sikre, at kontraktens priser følger 

markedets prisudvikling, og disse udnyttes. 

 Ydelserne kan løbende justeres i takt med, at der teknologisk eller 

forretningsmæssigt opstår nye muligheder eller ændrede behov.  

 Kontrakten styres på en måde der sikrer, at alle forpligtelser i kontrakten 

opfyldes og kvaliteten af ydelserne som minimum er på niveau med 

markedsstandarden. 

 Viden og dokumentation holdes ved lige på et niveau, der vil gøre det muligt 

for andre at overtage leverancen af ydelserne. 

 Der sker en løbende styring af risici forbundet med kontrakten. 

Sammenfatning 

Der er i de fleste kontrakter en ringe gennemsigtighed i omkostningerne, idet 
kun fem ud af  26 kontrakter, som både indeholder infrastrukturdrift og 
applikationsdrift kan adskille omkostningerne hertil. Samtidig har 
myndighederne for 17 af  kontrakterne ingen indsigt i, hvilke forhold der er 
drivende for omkostningsniveauet i kontrakten. 

Anbefaling 

Mulighederne for at realisere besparelser på den outsourcede it-drift i 
fremtiden vil blive forbedret, hvis der i forbindelse med genudbud af  it-
driftsydelserne etableres et bedre overblik over omkostningerne i de enkelte 
kontrakter. Det vil give en højere gennemsigtighed i priserne og dermed en 
bedre mulighed for at styre omkostningerne. Samtidig vil et fælles overblik 
over, hvilke forhold der er drivende for omkostningerne i kontrakterne, give 
myndighederne et vigtigt redskab til at vurdere den kommercielle betydning 
af  at medtage bestemte krav i kontrakterne. 
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Den samlede varighed af en it-driftskontrakt kan overordnet inddeles i følgende 

fire perioder: 

a) Anskaffelse: It-driftskontrakten udarbejdes og udbydes (evt. som en del af 

et større it-projekt, som også indeholder applikationsudvikling). 

b) Transition og udvikling: Den godkendte it-driftskontrakt implementeres 

(evt. som en del af et applikationsudviklingsforløb). 

c) Ordinært driftsforløb: It-driftskontrakten regulerer driften af den 

pågældende it-løsning. 

d) Forlænget driftsforløb: Eventuelle forlængelsesoptioner i it-driftskontrakten 

kommer i anvendelse. 

Opdelingen og den gennemsnitlige varighed af perioderne fremgår af følgende 

figur: 

 

Figur 11 – It-driftskontrakternes samlede varighed 

4.4.1 Anskaffelse 

Der er i alt 12 it-driftskontrakter, hvor det har været muligt at opgøre længden af 

den gennemførte anskaffelse. Gennemsnittet er 13,5 måneder. På baggrund af de 

modtagne oplysninger kan der ikke umiddelbart påvises nogen sammenhæng 

mellem varigheden og fx anvendt udbudsform, samlet kontraktsum, kritikalitet 

eller hvorvidt it-driftskontrakten er sammensat eller ej. Dog gælder, at alle 

opgørelserne indeholder et applikationselement dvs. enten applikationsdrift eller 

applikationsudvikling. 

Myndighederne udtaler i dialogen med Digitaliseringsstyrelsen, at de ofte 

kommer for sent i gang med anskaffelsesprocessen, enten fordi det for sent 
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bliver opdaget, at den eksisterende kontrakt er ved at udløbe, eller fordi det er 

svært at få ledelsen til at tage de fornødne beslutninger til tiden. Derfor bliver 

processen et presset forløb med for lidt tid til de enkelte faser. Samtidig oplever 

myndighederne en mangel på ressourcer og kompetencer, og især er det 

vanskeligt at tiltrække ressourcer med erfaring med anskaffelse af it-drift. 

Kombineret med de tidligere nævnte udtalelser om manglende vidensdeling 

mellem udbud (se afsnit 4.2.3), er det vurderingen, at der i nogle myndigheder er 

forholdsvis dårlige forudsætninger til stede for at gennemføre effektive 

anskaffelser. I enkelte myndigheder er der dog arbejdet aktivt med at 

professionalisere anskaffelsen af it-driftskontrakter. Det er fx tilfældet i Statens 

IT, hvor der arbejdes aktivt på at styre og planlægge anskaffelserne set i forhold 

til den samlede portefølje af it-driftsydelser, samt med en struktureret opsamling 

af erfaringer. Se casen i afsnit 5. 

4.4.2 Transition og udvikling 

Perioden fra indhentelse af tilbud til idriftsættelse af it-driftskontrakten 

(kontraktens transition) varierer fra to til 38 måneder med et gennemsnit på 14,5 

måneder. Varigheden af transitionen vil typisk variere afhængig af, om udbuddet 

indeholder applikationsudvikling eller ej, om der er tale om en fortsættelse med 

samme leverandør mv., men ligesom i anskaffelsesfasen kan der ikke på 

baggrund af de modtagne oplysninger påvises sammenhænge mellem varighed 

og andre registrerede faktorer. Dog angiver enkelte myndigheder problematiske 

forløb som følge af problemer med transitionen. Oplevelser med problematiske 

transitionsforløb kan muligvis også være en del af forklaringen på, at 

kontrakterne har en relativt høj gennemsnitlig varighed, idet en øget 

genudbudsfrekvens også vil betyde en genkomst af transitionsperioden med en 

højere frekvens. Der er dog i datamaterialet ingen tegn på, at problematiske 

transitionsforløb er normalt forekommende, ligesom de brud på servicemål, der 

behandles i afsnit 4.5.1 ikke kan siges at være hyppigere forekommende på 

kontrakter, der er nye.  

En lang transitions- og udviklingsperiode medfører, at de tilbudte priser på it-

driftsydelser kan være op til flere år gamle før it-løsningen idriftsættes og it-

driftsydelserne kommer i anvendelse, hvilket betyder at disse priser allerede kan 

være for dyre i forhold til den generelle markedsudvikling jævnfør Zangenberg-

indekset nævnt i afsnit 4.3. 

4.4.3 Ordinært driftsforløb 

Den gennemsnitlige varighed på it-driftskontrakternes ordinære driftsperiode er 

5,5 år. Fordelingen fremgår af figur 12 nedenfor og er eksklusiv eventuelle 

optioner på forlængelse. 
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Figur 12 – It-driftskontrakternes ordinære varighed 

 

Der kan være særlige forhold, som taler for, at visse it-driftskontrakter skal være 

særlig lange eller med mere fleksibel mulighed for ophør. Dog har 14 af de 

kontrakter, der har en fast varighed, en ordinær varighed på mere end fire år. 

Eftersom kontrakternes varighed jf. ovenstående er relativt lang er det så meget 

desto mere vigtigt, at de ovenfor nævnte betingelser i form af fx mulighed for at 

justere priser samt en god styring af kontrakten bliver opfyldt.  

Som det fremgår af afsnit 4.2.2 er der dog i en række kontrakter ringe muligheder 

for at justere priser eller respondere på ændrede behov og muligheder, og som 

det vil fremgå nedenfor, er der også visse steder væsentlige problemer med at 

opfylde de øvrige betingelser. Hvis betingelserne ikke opfyldes indebærer det en 

væsentlig risiko for: 

 At kontrakten over en årrække bliver for dyr. 

 At den ikke opfylder forretningens behov. 

 At kvaliteten af de leverede ydelser ikke er fulgt med markedsstandarden. 

 At ydelserne kun vanskeligt kan genudbydes eller hjemtages. 

 At der er øvrige store risici, som kan have betydelige konsekvenser fx for 

tilgængelighed eller sikkerhed.  

Denne risiko vil stige i takt med kontraktens varighed. 
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4.4.4 Forlænget driftsforløb 

17 it-driftskontrakter indeholder optioner på forlængelser. Af disse har 12 enten 

udnyttet eller påtænker at udnytte optionen på forlængelse og fem har ikke 

truffet beslutning endnu. For to af de kontrakter, hvor der ikke er truffet 

beslutning endnu, har myndigheden angivet en varighed på det seneste udbud, 

som gør, at de reelt bliver nødt til at udnytte optionen på forlængelse, hvis ikke 

udbuddet kan gennemføres på væsentligt kortere tid.  

 

Figur 13 – Udnyttelse af optioner på forlængelse 

 

I seneste statusrapport fra december 2013 tegnede der sig en svag tendens til, at 

optioner på forlængelse blev udnyttet. I nærværende statusrapport fremgår det 

helt klart, at optioner på forlængelse udnyttes, såfremt de findes i kontrakten. 

Således er der ingen eksempler på kontrakter med optioner på forlængelse, hvor 

det er valgt ikke at anvende optionen på forlængelse.  

Ovenstående medfører, at den samlede, reelle varighed af it-driftskontrakterne 

kan være et-to år længere end angivet i figur 13, hvilket også understøttes af figur 

11. Det fremgår ikke af datamaterialet, hvad der har været begrundelsen for at 

forlænge kontrakterne frem for at genudbyde, men en del af forklaringen kan 

nok findes i de tilkendegivelser, som myndighederne har givet i dialogen med 

Digitaliseringsstyrelsen. Myndighederne har udtrykt en bekymring for, at 

eventuelle besparelser hentet ved genudbud opvejes af omkostningerne ved 

udbud og transition. Da der foreløbig kun er indmeldt ét genudbud, foreligger 

der ikke nok data til at vurdere dette, men med de kraftigt faldende priser på 

markedet må det forventes, at der er en positiv business case ved at genudbyde 

ydelserne med en højere frekvens end det sker i øjeblikket. Samtidig har 

myndighederne angivet, som det fremgår af afsnit 4.4.1, at mangel på ressourcer, 
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kompetencer og tid – ofte som følge af, at ledelsen træffer beslutninger for sent 

– gør det vanskeligt at gennemføre udbud optimalt. Det sidste kan i værste 

tilfælde betyde, at kontrakten forlænges ikke som udmøntning af en strategisk 

beslutning, men alene som følge af, at kontrakten udløber, før det vil være muligt 

rent tidsmæssigt at have gennemført et genudbud og en evt. transition. 

 

 

4.5 Servicemål, kritikalitet og risici 

4.5.1 Statens vigtigste servicemål og opfyldelsen af disse 

Af figur 14 fremgår de vigtigste servicemål for it-driftskontrakterne samt antallet 

af overtrædelser af disse. Det er ikke nogen overraskelse at tilgængelighed, 

svartider og reaktionstider er de tre vigtigste servicemål for myndighederne, og 

enkelte myndigheder har også angivet driftsnedbrud som værende den største 

risiko. Der er på en del servicemål en høj opfyldelse, men det er 

bemærkelsesværdigt, at det netop er de af myndighederne angivne vigtigste 

servicemål - tilgængelighed, svartider og reaktionstider, som leverandørerne 

Sammenfatning 

Statens it-driftskontrakter har generelt en meget lang varighed, hvilket 
indebærer en væsentlig risiko for, at priserne ikke afspejler markedspriser, at 
de ikke længere opfylder forretningens behov, at kvaliteten af  de leverede 
ydelser ikke er fulgt med markedsstandarden, og at ydelserne kun vanskeligt 
kan genudbydes eller hjemtages. Særligt fremgår det tydeligt, at 
myndighederne konsekvent vælger at forlænge kontrakterne, hvor dette er 
muligt, hvilket yderligere skærper ovenstående risiko. 

Anbefaling 

Det er en forudsætning for, at der kan ske en yderligere professionalisering 
af  anskaffelsen og styringen af  it-drift i staten, at der sættes fokus på en 
god opfølgning på kontraktens bestemmelser, en god styring af  risici og 
en aktiv stillingtagen til de økonomiske og kommercielle aspekter af  
kontraktstyringen.  

Det kan blandt andet bidrage til en mere aktiv stillingtagen til tidspunkt for 
genudbud af  ydelserne og til, hvorvidt at udbudssætte driftsydelserne 
samtidig med udviklingsydelser er en hensigtsmæssig strategi. Derudover 
kan der være behov for løbende at vurdere, om problematiske 
transitionsprojekter udgør et mere omfattende problem, end hvad der 
fremgår af  nærværende rapport. 

Digitaliseringstyrelsen vil via sin generelle rådgivning på området samt 
opfølgningen via porteføljeoverblikket og statusrapporter for it-drift 
arbejde for, at myndighederne påny får dette fokus, og at gevinsterne ved 
at professionalisere området synliggøres.  
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relativt set bryder flest gange6. Derudover fremgår det også, at der på 2 af de 4 

kontrakter, der har angivet korrektheden af fakturering som et vigtigt servicemål, 

er brud på dette (se mere om fakturering i afsnit 4.6.4).  

 

Figur 14 – Oversigt over statens vigtigste servicemål 

 

I alt har ni it-driftskontrakter haft en eller flere måneder med brud på et eller 

flere af deres tre vigtigste servicemål. Det betyder, at ca. en fjerdedel af 

kontrakterne har haft leveranceproblemer i løbet af det sidste halve år. En 

nærmere undersøgelse af servicebruddene viser, at der er registreret i alt 39 

måneder med servicebrud ud af 558 mulige svarende til, at der samlet har været 

brud på vigtige servicemål i 6,9 pct. af tilfældene. Det skal bemærkes, at en enkelt 

kontrakt står for 17 af de 39 måneder med brud, således at den samlede 

brudprocent mere retvisende udgør 22/540 eller 4,1 pct., når it-driftskontrakten 

med særligt alvorlige leveranceproblemer fratrækkes. Dette må dog stadig 

betegnes som værende højt, især når der er tale om vigtige servicemål. 

Det skal bemærkes, at der ikke er nogen sammenhæng mellem brud på 

servicemål og kontraktens alder. Det vil sige, at servicebruddene fx ikke kan 

relateres til opstartsfaser, hvor der måske kunne forventes en relativt større 

sandsynlighed for brud. 

                                                 

6 På to af kontrakterne har leverandøren været i væsentlig misligholdelse inden for de sidste seks måneder, 
uden at dette dog har ført til, at kontrakten er hævet.  
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Særligt omkring tilgængelig fremgår det af figur 15, hvorledes den faktiske, 

gennemsnitlige tilgængelighed over de sidste seks måneder forholder sig til den 

aftalte tilgængelighed fordelt på serviceniveau: 

 

 

Figur 15 – Oversigt over afvigelser mellem garanteret og faktisk tilgængelighed  

 

Der er registreret seks kontrakter med en lavere gennemsnitlig tilgængelighed 

end aftalt. De fleste af bruddene på tilgængelighed vedrører kontrakter med krav 

om høj tilgængelighed. 

4.5.2 Sammenhæng mellem serviceniveau og kritikalitet 

Hvis kontrakterne opdeles på kritikalitet fås en relativ stor andel af it-

driftskontrakter, som er klassificeret med højeste kritikalitet A – se figur 16. 

Definitioner på kritikalitet fremgår af appendiks A. 
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Figur 16 – It-kontrakterne opdelt i grad af kritikalitet 

 

It-driftsanalysen fra 2012 påpeger, at en del ministerier ikke har forholdt sig 

aktivt til valget af serviceniveauer. Dette forhold bestyrkes i nærværende 

statusrapport for så vidt angår servicemålet ”Tilgængelighed af servicen” ved en 

sammenligning med den angivne kritikalitet for kontrakten. Sammenhængen 

mellem kritikaliteter og tilgængelighedskrav fremgår af figur 17, hvor der 

forventes at være en fordeling, hvor kontrakter af kritikalitet A ligger i bunden af 

figuren med de højeste tilgængelighedskrav, kontrakter af kritikalitet B ligger i 

midten med middel tilgængelighedskrav, og kontrakter af kritikalitet C og D 

ligger i toppen med de laveste tilgængelighedskrav. Men når kontrakternes 

kritikalitet sammenholdes med valget af serviceniveau for tilgængelighed, så 

fremgår det, at der ikke er nogen umiddelbar sammenhæng.  
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Figur 17 – Sammenhæng mellem tilgængelighedskrav og kritikalitet 

 

Af figuren fremgår det bl.a., at de to it-driftskontrakter, som har det laveste krav 

om tilgængelighed er kategoriseret med højeste grad af kritikalitet (A). Det skal 

bemærkes, at begge disse kontrakter har en garanteret tilgængelighed på kun 95 

pct. It-driftskontrakten med det højeste krav om tilgængelig har kritikalitet B (og 

ikke A). Eftersom prisen stiger kraftigt for tilgængelighedskrav større end 99 

pct.7 er der en risiko for, at der afholdes omkostninger, som reelt ikke er 

nødvendige, hvis der købes et for højt serviceniveau. Omvendt er der en 

væsentlig risiko for uheldige følgevirkninger for forretningen, hvis der købes et 

for lavt serviceniveau. 

 

                                                 

7 Tilgængelighed større end 99 pct. stiller helt anderledes krav til it-infrastrukturen, herunder fx dublering af 
hardware, spejling af data mv. 
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Sammenfatning 

Der er 17 kontrakter, der er klassificeret som højeste kritikalitet. Det kan 
samtidig konstateres, at der i mange tilfælde er en ringe sammenhæng mellem 
det valgte serviceniveau og kontraktens kritikalitet. Dette betyder, at der 
enten ikke laves et rigtigt match mellem forretningsbehov og det valgte 
serviceniveau, eller at kritikaliteten fejlvurderes.  
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4.5.3 Risikostyring og exitplaner 

Risikostyring er et centralt element i styringen af it-driftskontrakter, og derfor 

bør der generelt udarbejdes både en intern samt en fælles risikolog til registrering 

og ikke mindst mitigering af risici i driftsfasen. En risikolog er en struktureret 

måde at registrere og løbende følge op på risici i driften, herunder især hvilke 

aktiviteter, som skal igangsættes for at imødekomme risici. Det er vigtigt, at 

myndighed og leverandør har en fælles forståelse af risici og kan styre dem i 

fællesskab, men eftersom der kan være risici, som er leverandøren 

uvedkommende, bør der også blive udarbejdet en intern risikolog sammen med 

den fælles. En risikolog er særligt vigtig, hvis der er tale om en kontrakt med høj 

kritikalitet. Anvendelsen af risikolog fremgår af figur 18: 

 

Figur 18 – Anvendelse af risikolog til styring af risici i driftsfasen 

 

Figur 18 viser, at der kun for ni kontrakter er udarbejdet en fælles risikolog til 

styring og imødekommelse af risici, og der findes ingen kontrakter, hvor der 

både er en intern og en fælles risikolog. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at 

16 it-driftskontrakter slet ikke har en oversigt over gældende risici, herunder er ni 

kontrakter defineret med højeste kritikalitet (A). 

Anbefaling 

Hvis der skal opnås en bedre sammenhæng mellem forretningsbehov og 
serviceniveauer, er der behov for mere vejledning om vurdering af  
kritikalitet, og for at der etableres vejledning omkring valg af  serviceniveauer 
for tilgængelighed på baggrund af  en given kritikalitet. Det vil bidrage til, at 
der ikke betales for et serviceniveau, der reelt ikke er brug for. 
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Udarbejdelse af en exitplan er også en central øvelse, som bør udarbejdes tidligt i 

kontraktforløbet med henblik på at vurdere tidshorisonten og planen for at 

komme ud af en kontrakt i tilfælde af, at dette skulle blive nødvendigt. Med en 

exitplan menes myndighedens interne handlingsplan for, hvad der gøres i tilfælde 

af, at leverandøren i kritisk omfang ikke kan levere de aftalte ydelser og leve op 

til sine kontraktuelle forpligtelser. Planen kan fx indeholde brug af interne 

ressourcer, aftaler med forretningen og alternative muligheder i markedet. 

Anvendelsen af exitplaner fremgår af figur 19: 

 

Figur 19 – Udarbejdelse af exit planer for it-driftskontrakter 

 

Af figur 19 fremgår, at 19 it-driftskontrakter ingen exitplan har og ni kontrakter 

har alene en exitplan på et strategisk niveau. Dette betyder, at der for en 

overvejende del af kontrakterne ikke er en operationel plan for, hvilke handlinger 

der skal igangsættes i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at komme ud af aftalen 

(dette vil være tilfældet både i en misligholdelsessituation samt ved ordinært 

ophør). Dermed øges risikoen for dels at have en kritisk leverancesituation, som 

ikke kan løses inden for overskuelig tid og dels ikke at kunne genudbyde 

ydelserne i en reel konkurrence. Det er værd at bemærke, at der er 11 kontrakter 

med højeste kritikalitet (A), som ikke har udarbejdet en exitplan. 

Samlet set er der kun ni it-driftskontrakter, som har både en risikolog og en 

exitplan, og 13 kontrakter har hverken risikolog eller exitplan, heraf 7 kontrakter 

defineret med højeste kritikalitet (A). Dette fremgår af figur 20: 
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Figur 20 - Risikolog og exitplan for it-driftskontrakter  

 

Som eksempel på behovet for exitplaner og løbende risikostyring har 

Digitaliseringsstyrelsen identificeret it-systemer, som må betegnes som værende 

legacysystemer. De er baseret på et forældet styresystem, programmeringssprog 

eller applikationer og ofte er det ikke muligt at adskille leverancer på forskellige 

leverandører, fordi forretningslogikken i systemerne er knyttet til teknologien. 

Derfor er det nu vanskeligt at opnå en reel konkurrenceudsættelse, hvor de kan 

driftsafvikles af andre end den nuværende leverandør, ligesom videreudvikling er 

vanskeligt.  

Et andet eksempel på behovet for styring af kontraktens risici er sikring af 

vedligeholdelsen af dokumentation. Der er i nogle myndigheder eksempler på 

systemer, hvor der ikke har været anledning til at sikre en opdateret 

dokumentation. Ældre dokumentation findes, men er gennem kontraktperioden 

ikke løbende blevet opdateret. Da systemerne er blevet ændret som en del af den 

løbende vedligeholdelse og videreudvikling, udgør den ikke-opdaterede 

dokumentation nu en væsentlig risiko, samt en øget leverandørafhængighed. Der 

synes ligefrem at være en direkte sammenhæng mellem varigheden af 

kontrakterne og dokumentationens tilstand. Det understreger behovet for 

jævnligt følge op på, hvorledes kontraktuelle risici udvikler sig over tid, men også 

for at konkurrenceudsætte driften af systemerne jævnligt for at sikre, at 

systemerne er tilstrækkelig robuste og veldokumenterede til et eventuelt 

leverandørskift.  

Dette tyder på, at en lang kontraktperiode for nogle kontrakter ikke alene 

betyder, at kontraktens priser kommer til at adskille sig væsentligt fra 

markedsprisen, men at den lange varighed også udgør en væsentlig risiko for 
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leveranceniveauet og for muligheden for at følge med ændrede behov i 

forretningen.  

Disse risici giver sig ikke kun udtryk ved et udbud, men udgør også en risiko i 

den løbende aftaleperiode fx i forbindelse med personaleudskiftning hos 

nuværende leverandører. Erfaring og viden om systemerne vil løbende aftage i 

takt med, at systemet forældes, eller kan i høj grad blive koncentreret på 

enkeltpersoner, hvilket udgør en væsentlig sårbarhed. 

 

 

4.6 Samarbejde 

4.6.1 Relationer og kommunikationsniveau 

Samarbejdet med leverandørerne tyder i udgangspunktet på at være udmærket. 

For 26 it-driftskontrakter er samarbejdet baseret på gensidig tillid mellem 

leverandør og myndighed, og kun en enkelt besvarelse angiver direkte mistillid8. 

Tilsvarende gælder for relationen mellem leverandørerne. Billedet viser, at 

myndighederne generelt har et højt tillidsforhold til leverandøren også selv om 

vigtige servicemål ikke overholdes, og leverandøren måtte være i misligholdelse. 

                                                 

8 Her nævnes leverandørens manglende lyst/incitament til at rationalisere og effektivisere som den 
væsentligste årsag til mistilliden. 

Sammenfatning 

Der er relativt få kontrakter, hvor myndigheden har en veletableret 
risikostyring, og hvor der foreligger planer for en situation, hvor det måtte 
blive nødvendigt at komme ud af  en kontrakt. Dette billede er 
gennemgående for kontrakter af  enhver kritikalitet, hvorfor det kan 
konstateres, at det ikke alene skyldes en vurdering af, at kontraktens lave 
kritikalitet kunne tale for, at en risikolog og en exitplan kan undværes. 

Anbefaling 

Hvis styringen af  risici i driftsfasen skal højnes er der behov for, at det 
tilstræbes, at der altid udarbejdes en intern risikolog, og at der altid etableres 
en fælles risikolog med leverandøren, for at der i fælleskab kan arbejdes 
mere proaktivt omkring at imødekomme problemer. Digitaliseringsstyrelsen 
vurderer, at der med fordel kan etaberes rådgivning om, hvad der skal 
overvejes, når man på baggrund af  en vurdering af  it-driftskontraktens 
kritikalitet, kompleksitet, alder og risikoen for fastlåsning udarbejder 
exitplaner og risikologs. 
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Figur 21 – Relationen mellem leverandør og kunde og mellem leverandører  

 

Ovenstående billede forstærkes af, at der også generelt haves en tæt dialog med 

leverandørerne på både ledelses- og medarbejderniveau – se figur 22. 

Besvarelserne siger dog ikke noget om karakteren af kommunikationen. En 

daglig kommunikation med leverandøren kan enten betyde, at en tæt kontakt 

prioriteres for at pleje forholdet, eller at det er nødvendigt med en daglig 

kommunikation for at sikre stabil drift eller fremdrift i sager. 
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Figur 22 – Kommunikation og mødefrekvens med leverandøren  

4.6.2 Vigtigste emner på statusmøder 

På en kontrakt, hvor der er opnået en stabil driftssituation, sager håndteres 

uproblematisk, der er enighed om fortolkningen af kontrakten og samarbejdet er 

veletableret, vil der være overskud til på statusmøder at fokusere på at orientere 

hinanden proaktivt og på innovation og optimering af driften. På en 

kontraktportefølje præget af et højt leveranceniveau og et godt samarbejde må 

det således forventes, at de fleste bruger statusmøderne til at diskutere de mere 

proaktive emner. Men som det fremgår af figur 23 nedenfor, befinder fokus for 

statusmøderne sig generelt set netop i den anden ende af skalaen ved de mere 

reaktive emner. Langt det vigtigste emne, som har været behandlet på 

statusmøderne, er stabil drift og overholdelse af servicemål. Dette bekræfter igen 

billedet af, at der ikke er tid og overskud til at optimere og udnytte markedets 

tendenser. 

 

Figur 23 – Vigtigste emner på statusmøder med leverandøren 

 

Myndighederne har i dialogen med Digitaliseringsstyrelsen peget på, at der 

bruges meget tid på at diskutere bod med leverandøren, og hvem der er skyld i 

nedetid og andre brud på servicemål, hvilket stemmer godt overens med 

ovenstående figur. Det er samtidig iøjnefaldende, at kun en enkelt myndighed 

nævner innovation og optimering som det vigtigste emne på statusmøderne. 

Dette giver et klart billede af, at grundlæggende, operationelle udfordringer har 

så stort et fokus, at der ikke er tid og overskud til at være proaktiv eller til at 

optimere, hvilket formodentlig er en del af forklaringen på, at der er gennemført 

relativt få kontraktoptimeringsaktiviteter i dette halvår.  
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4.6.3 Hvilke bestemmelser i kontrakten diskuteres? 

På figur 24 er oplistet besvarelsen af de kontraktuelle emner, som 

myndighederne har angivet som de mest diskuterede, og hvor der har været flest 

uenigheder med leverandøren: 

 

Figur 24 – Oversigt over mest diskuterede områder i it-driftskontrakten 

 

Af figuren fremgår, at ændringshåndtering generelt skiller sig ud som særligt stort 

problemområde, idet der for 20 er kontrakterne er peget på dette som et emne, 

der er uenighed om. Myndighederne har i dialogen med Digitaliseringsstyrelsen 

udtalt, at problemerne omkring ændringshåndtering blandt andet omhandler 

estimering af ekstra ydelser, hvor myndighederne føler, at leverandørens 

estimater generelt er for høje, og det opleves som problematisk at vurdere, om 

estimaterne er realistiske.   

Kommunikation og rapportering ligger også højt. Her udtaler myndighederne, at 

driftsrapporterne ofte er fejlbehæftede, ufuldstændige eller uigennemskuelige, 

hvilket gør det vanskeligt at følge op på, om leverandøren leverer til den aftalte 

kvalitet.  

Leverandørens ressourcer og kompetencer ligger også forholdsvist højt, og i en 

enkelt kontrakt er leverandørens kompetencer angivet som værende den største 

udfordring.  

Det er bemærkelsesværdigt, at samarbejdet er et område, som diskuteres meget, 

når en række forudsætninger for at have et godt samarbejde tilsyneladende er til 

stede jf. angivelserne af relationer og kommunikationsniveau ovenfor. 
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4.6.4 Fakturahåndtering som problemområde 

Myndighederne har i dialogen med Digitaliseringsstyrelsen tilkendegivet, at et af 

de største problemområder i styringen af kontrakterne er fakturahåndtering, hvor 

der opleves problemer med fejl i de fremsendte fakturaer fra leverandørerne, og 

der bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på at gennemgå fakturaer og 

håndtere fejlfaktureringer. De udtalelser bakkes op af, at et af de servicemål, som 

ofte brydes er korrekt af fakturering (jf. figur 14) og af, at korrekt fakturering i en 

del tilfælde skaber uenighed med leverandøren.  

Undersøgelsen viser også, at myndighederne for 13 it-driftskontrakter afviser 

leverandørens fakturaer i 1-10 pct. af tilfældene eller derover. 

Sammenfatning 

Staten har fortrinsvis et tillidsfuldt forhold til sine it-driftsleverandører og 
samarbejdet er præget af  et højt kommunikationsniveau. Samarbejdet må 
dog også siges primært at fokusere på de mere operationelle og reaktive 
emner og kun for én kontrakt er optimering det vigtigste punkt på 
dagsordenen. Det emne, der skaber mest uenighed, er ændringshåndtering. 
Det store fokus på den operationelle dagligdag kan være en væsentlig årsag 
til, at der ikke er ressourcer og overskud til at optimere it-driftskontrakterne 
og høste de potentiale, der ligger i en professionalisering af  området. 

Anbefaling 

Hvis de rette forudsætninger skal skabes for at professionalisere 
håndteringen af  outsourcet it-drift og sikre gode betingelser for en løbende 
optimering, er det væsentligt, at fokus i myndighederne i højere grad kan 
rettes mod mere proaktive aktiviteter. Det kræver dog, at der er skabt en 
stabil driftssituation, og at der er et veletableret samarbejde med 
leverandøren. Årsagerne til det meget operationelle fokus er dog ikke 
kendte, hvorfor det anbefales, at problemområder i de operationelle 
aktiviteter afdækkes yderligere med henblik på at kunne igangsætte 
initiativer på området. Særligt kan problematikkerne omkring stabil drift og 
ændringshåndtering gennemgås.  
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Figur 25 – Oversigt over fejlfakturering 

 

Af de væsentligste årsager til afvisning kan nævnes a) uenighed om leverance 

eller betalbarhed, b) dobbeltfakturering, c) sammenblanding af kontrakter, d) 

særskilte ydelser kommer på samme faktura, e) fakturaen stemmer ikke overens 

med kontrakten og f) manglende overholdelse af formkrav samt 

skrivefejl/regnefejl.  

Myndigheder foretager generelt set en periodisk gennemgang af leverandørens 

fakturering i en dialog med leverandøren om end frekvensen varierer en del (se 

figur 26), hvorfor det må konstateres, at myndighederne forsøger at adressere 

problemet i en dialog med leverandørerne. Det skal dog bemærkes, at ingen 

myndigheder har vurderet emnet som det vigtigste på statusmøder med 

leverandøren det forgangne halvår jf. figur 23. 
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Figur 26 – Oversigt over, hvor tit økonomi gennemgås med leverandøren 

 

Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem fejlfakturering og 

tilstedeværelsen af bestemmelser omkring faktureringen i kontrakten, frekvensen 

for opfølgning på faktureringen eller samarbejde og mødefrekvens mellem 

parterne i øvrigt. 
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Sammenfatning 

Fakturahåndtering har fra myndighederne været påpeget som et af  de største 
problemområder. Analysen viser, at det for en stor del af  kontrakterne også 
er tilfældet. 

Anbefaling 

En tæt opfølgning og gennemgang af  leverandørens fakturaer kan anbefales, 
idet de typer af  fakturafejl, der opleves, i de fleste tilfælde vil have 
økonomiske konsekvenser for myndigheden, hvis de ikke opdages. 
Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om fakturahåndtering, 
som dels vejleder om den konkrete gennemgang af  fakturaer, og dels 
vejleder om, hvordan der kan arbejdes mere proaktivt med at forebygge 
problemet. Fakturatjeklisten kan findes på Digitaliseringsstyrelsens 
hjemmeside. 
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5. Case: Udbudspipeline og erfarings-

opsamling om udbud i Statens IT  

I Statens IT arbejdes der aktivt på at styre og planlægge anskaffelserne 

set i forhold til den samlede portefølje af it-driftsydelser, samt med en 

struktureret opsamling af erfaringer. 

 

Statens IT benytter en struktureret proces omkring planlægning og organisering 

af deres udbud af it-drift. De benytter en fælles oversigt – en ”udbudspipeline” – 

over alle kommende it-driftsudbud. Udbudspipelinen opdateres løbende og er 

for hvert system inddelt i aktiviteterne ”udarbejdelse af udbudsmateriale”, 

”gennemførelse af udbud” og ”eventuel transition”. For hver aktivitet angives 

det forventede tidsforbrug, samt hvornår i kalenderåret aktiviteten finder sted. 

Det forventede tidsforbrug og ressourcetræk afgøres ud fra en klassificering af 

udbuddet som mindre komplekst, middel komplekst, eller meget komplekst. 

Hvor meget den konkrete opgave afviger fra standard, eller hvor mange 

integrationer eller systemafhængigheder der er for den pågældende løsning, er 

blandt de parametre der indgår i vurderingen af udbuddets kompleksitet. 

Det giver en række fordele at forholde sig struktureret til udbuddene på tværs af 

porteføljen. For det første bidrager det til en mere hensigtsmæssig planlægning af 

tidsplanen for kommende udbud. Organisationen kan i højere grad forberede sig 

på et kommende udbud, når der via udbudspipelinen er givet et varsel, således at 

der kan afsættes den fornødne tid og de fornødne ressourcer til de enkelte 

aktiviteter i udbuddet. På den måde adresserer Statens IT en del af de 

udfordringer, som generelt opleves i myndighederne – at udbuddene påbegyndes 

for sent, at der ikke er afsat tid nok til de enkelte faser, og at der ikke er de 

fornødne ressourcer til stede. 

For det andet giver udbudspipelinen et samlet overblik over de kommende 

udbud. Det betyder, at der skabes klarhed over dels sammenfaldende udbud, der 

typisk kan løbe ind i ressourcemæssige problemer, og dels eventuelle 

afhængigheder mellem to eller flere udbud. Der kan altså i højere grad planlægges 

efter kritiske sammenhæng mellem udbud og kritiske kompetencer i 

organisationen.  

For hele tiden at optimere estimaterne for tids- og ressourcetræk i udbuddene, 

evalueres der internt på erfaringerne, og så vidt muligt udarbejdes der en 

erfaringsrapport. Efter gennemført udbud evalueres der også sammen med de 

involverede leverandører.  Rapporten angiver både det estimerede tidsforbrug og 

det reelle tidsforbrug for en række funktioner (som fx projektleder, jurist, 

contract manager og transition manager). På den måde kan der mere præcist 

allokeres ressourcer til fremtidige udbud, efterhånden som der tegner sig et 
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billede af det reelle omfang af de forskellige funktioners indsats. 

Projektafslutningsrapporten indeholder også en række læringspunkter med 

anbefalinger til, hvad der kan forbedres til næste udbud, eller om der var noget, 

der var særligt velfungerende og måske skal udbredes til andre udbud Slutteligt 

angives problemstillinger, som det netop afsluttede udbud ikke har løst. 

Det sikres, at al dokumentation fra udbuddet, herunder 

projektstyringsdokumenter, udbudsmateriale, korrespondance, spørgsmål og 

svar, tilbudsevalueringen og øvrig vigtig viden fra udbuddet, samles i en 

struktureret mappestruktur, så eftertiden nemt kan fremfinde relevante 

oplysninger, når behovet opstår. På den måde søges viden og erfaringer fra de 

enkelte udbud videregivet til kommende udbud. 
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6. Løsningstiltag  

Analysen peger på en række udfordringer, hvor Digitaliseringsstyrelsen 

kan understøtte myndighederne med at øge fokus på god opfølgning på 

kontrakterne og gennemførelse af gode anskaffelser af it-drift. 

 

Analysen peger på et udpræget behov for, at der på ny skabes et fokus på den 

kommercielle del af kontraktstyringen, og på at der gennemføres gode 

anskaffelser af it-drift og sikres en god opfølgning på kontraktens bestemmelser.  

De områder, der især skal sættes fokus på, er: 

 At der skabes fokus på og gode betingelser for den kommercielle del af 

kontraktstyringen og for at udnytte det potentiale, der ligger i de kraftigt 

faldende priser på markedet. 

 At der etableres mere gennemsigtighed i priser og skabes overblik over, 

hvilke forhold der er drivende for omkostningerne i kontrakterne med 

henblik på bedre muligheder for at styre omkostningerne.  

 At der tages (pro)aktivt stilling til tidspunktet for genudbud af ydelserne, og 

hvorvidt en forlængelse af kontrakten er ønskværdig. 

 At det vurderes, hvorvidt strategien med at udbudssætte driftsydelserne 

samtidig med udviklingsydelser er hensigtsmæssig. 

 At der i højere grad er et match mellem kritikalitet og valg af serviceniveauer 

for tilgængelighed. 

 At der sker en effektiv overdragelse af viden om kontrakten til de ansvarlige i 

driftsfasen. 

 At der sker en god styring af risici blandt andet via udarbejdelse af risikolog 

og exit planer. 

 At der er klare rammer for ændringshåndtering og fakturering. 

På den korte bane vil Digitaliseringsstyrelsen etablere et katalog over 

grundlæggende, centrale bestemmelser, som fremadrettet kan medtages i it-

driftskontrakterne, samt et overblik over krav, der er drivende for 

omkostningerne i kontrakterne. Samtidig er Digitaliseringsstyrelsen i gang med at 

udarbejde flere vejledningsmaterialer, der i stil med vejledningen om 

fakturahåndtering, giver konkrete anbefalinger, som myndighederne kan bruge 

nu og her i den daglige styring af den outsourcede it-drift. Udarbejdelsen af 

vejledningsmaterialerne sker i et samarbejde med to arbejdsgrupper bestående af 

repræsentanter fra de statslige myndigheder, som leverer et uvurderligt bidrag til 

at sikre, at vejledningerne tager udgangspunkt i de mest presserende udfordringer 

i en operationel dagligdag og vil være direkte anvendelige for myndighederne. 
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Det er dog Digitaliseringsstyrelsens vurdering, ligesom det var McKinsey og 

Co.’s i 2012, at hvis udfordringerne skal imødekommes effektivt, kan det 

overvejes at igangsætte yderligere tiltag i form af fælles politikker og 

retningslinjer samt obligatoriske rådgivningsaktiviteter, som kan understøtte 

myndighedernes arbejde med at anskaffe og styre den outsourcede it-drift. 

Etableringen af yderligere tiltag kan bedst ske ved et tæt samarbejde med 

myndighederne. Samarbejdet kan bidrage til at tiltagene etableres på en måde, der 

imødekommer forskellige behov i myndighederne, som fx kan komme sig af 

forskelle i størrelsen, kompleksiteten og kritikaliteten af it-driftsporteføljen eller i 

myndighedernes forskellige organiseringer og governancestrukturer. Samtidig vil 

et tæt samarbejde sikre, at myndighederne i højere grad føler et ejerskab for 

tiltagene, hvilket vil bidrage til en hurtigere implementering i de enkelte 

myndigheder. 

McKinsey og Co. vurderede i 2012, at hvis det fulde forbedringspotentiale skal 

realiseres, er der behov for, at tiltagene gennemføres via en forpligtende og fælles 

indsats via et centralt koordinerende team med klare mandater med tilstrækkelige 

ressourcer og kompetencer. 

De yderligere tiltag kan fx omfatte: 

• Fælles politikker og retningslinjer for anskaffelse og styring af outsourcet 

it-drift, herunder en fællesstatslig kontraktstyringsmodel. 

• Obligatoriske rådgivningsaktiviteter i forbindelse med anskaffelse og 

styring af større it-driftskontrakter med anbefalinger til, hvordan risici kan 

minimeres, samt hvordan elementer der kan drive omkostningsniveauet op, kan 

undgås. 

Det vil dog kræve en udvidelse af Digitaliseringsstyrelsens mandat samt 

allokering af ressourcer. Digitaliseringsstyrelsen vil undersøge mulighederne for 

dette. 
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7. Appendiks A - Definitioner  

Der er i dataindsamlingen anvendt følgende definitioner 

 

7.1 Ydelsesområder 

Applikationsudvikling 

Dækker over videreudvikling af funktionalitet og udvikling af ny funktionalitet. 

Det kan strække sig fra mindre udviklingsopgaver til større projekter. 

Applikationsvedligehold  

Dækker over aktiviteter, der sikrer, at applikationens funktionalitet er stabil. Det 

kan fx være fejlrettelser, sikkerhedsopdateringer, opgraderinger, implementering 

af mindre ændringer og brugersupport. 

Applikationsdrift  

Dækker over aktiviteter, der sikrer, at applikationen kører stabilt på 

infrastrukturen. Det kan fx være planlægning af jobs, installation af ændringer 

eller udvikling i de relevante miljøer og løbende vurdering af kapacitet og 

belastning. 

Infrastrukturdrift  

Infrastruktur dækker over hardware, operativsystemer, middleware og netværk. 

Infrastrukturdrift dækker over aktiviteter, der sikrer, at den infrastruktur, 

applikationen ligger på, kører stabilt. Det kan fx være drift og vedligehold af 

servere eller mainframe, netværk, storage, databaseadministration og backup og 

restore. 

Alternative leveringsformer 

Dækker over kontrakter, hvor de øvrige ydelsesområder indgår som en 

underliggende del af leverancen, men hvor kontraktens genstand er retten til at 

anvende leverandørens software (som fx software as a service) eller en 

understøttelse af bestemte forretningsprocesser (som fx business proces 

outsourcing). Infrastrukturdrift og applikationsdrift, -vedligehold og -udvikling er 

således ikke direkte beskrevet i kontrakten. 
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7.2 Kritikalitet 
A: Korte afbrud (timer) vil medføre katastrofale følgevirkninger for 

forretningen, som følge af væsentlige og uoprettelige svigt i målopfyldelse eller 

brud på love eller aftaler. 

B: Langvarige afbrud (dage) vil medføre alvorlige følgevirkninger for 

forretningen, som følge af væsentlige eller uoprettelige svigt i målopnåelse eller 

brud på love og aftaler. 

C: Afbrud vil medføre væsentlig ulempe, men vil ikke i væsentlig grad hindre 

målopfyldelse eller føre til brud på love eller aftaler. 

D: Afbrud medfører mindre ulemper og begrænsede tab eller omkostninger. 
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