
Statusrapport for statens outso

  

 

Statusrapport for statens outsoStatusrapport for statens outsoStatusrapport for statens outsoStatusrapport for statens outso

Statusrapport for statens 

outsourced
  

 
Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it
 

December 2013

Statusrapport for statens outso

Statusrapport for statens 

outsourced
   

 
Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it
 

December 2013

Statusrapport for statens outso

Statusrapport for statens 

outsourced

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

December 2013

Statusrapport for statens outso

Statusrapport for statens 

outsourced

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

December 2013

Statusrapport for statens outso

Statusrapport for statens 

outsourced

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

December 2013

Statusrapport for statens outso

Statusrapport for statens 

outsourced

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

December 2013

Statusrapport for statens outso

Statusrapport for statens 

outsourced

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

December 2013

Statusrapport for statens outsourcede it

Statusrapport for statens 

outsourced

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

December 2013 

urcede it

Statusrapport for statens 

outsourced

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

 

urcede it

Statusrapport for statens 

outsourced

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

urcede it

Statusrapport for statens 

outsourcede

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

urcede it-drift

Statusrapport for statens 

e 

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

drift 

Statusrapport for statens 

 it

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

 

Statusrapport for statens 

it-

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

Statusrapport for statens 

-drift 

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

Statusrapport for statens 

drift 

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

Statusrapport for statens 

drift 

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

Statusrapport for statens 

drift 

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

Statusrapport for statens 

drift  

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

Statusrapport for statens 

 

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it

Statusrapport for statens 

Ministeriernes Rådgivningssekretariat for it-drift

Statusrapport for statens 

drift

Statusrapport for statens 

drift, Digitaliseringsstyrelsen

Statusrapport for statens  

, Digitaliseringsstyrelsen

 

, Digitaliseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen  



 

 

 

 

 

Statusrapport for statens outsourcede it-drift 

INDHOLD 

1 RÅDGIVNINGSSEKRETARIAT FOR IT-DRIFT ...................................... 1 

2 DIGITALISERINGSSTYRELSENS VURDERING .................................... 1 

3 METODE ................................................................................... 3 

3.1 FORMÅL .................................................................................. 3 

3.2 AFGRÆNSNINGER ....................................................................... 3 

3.3 TYPER AF GEVINSTER ................................................................... 3 

4 STATUS PÅ STATENS IT-DRIFTSKONTRAKTER ................................. 6 

4.1 STATUS PÅ KONTRAKTFASER OG VARIGHED ........................................... 6 

4.2 FORLÆNGELSESOPTIONER ............................................................. 7 

4.3 SAMLET GEVINSTREALISERING ......................................................... 8 

4.4 GEVINSTER PER YDELSESOMRÅDE ..................................................... 9 

4.5 GEVINSTER VED GENUDBUD .......................................................... 10 

4.6 GEVINSTER VED KONTRAKTOPTIMERING ............................................. 10 

5 CASE – GEVINSTER VED GENUDBUD ............................................ 12 

5.1 BAGGRUND ............................................................................ 12 

5.2 GEVINSTER ............................................................................ 12 

5.3 FINANSMINISTERIETS ERFARINGER OG ANBEFALINGER ............................. 12 

6 CASE – GEVINSTER VED KONTRAKTOPTIMERING ........................... 13 

6.1 BAGGRUND ............................................................................ 13 

6.2 GEVINSTER ............................................................................ 13 

6.3 FINANSMINISTERIETS ERFARINGER OG ANBEFALINGER ............................. 13 

7 STATUS PÅ RÅDGIVNINGSSEKRETARIATET FOR IT-DRIFTS ARBEJDE . 14 

7.1 ETABLERING AF RÅDGIVNINGSSEKRETARIATET FOR IT-DRIFT OG ORGANISERING AF 

INDSATSEN ............................................................................. 14 



 

 

 

 

 

Statusrapport for statens outsourcede it-drift 

7.2 MYNDIGHEDSRUNDTUR ............................................................... 14 

7.3 PORTEFØLJEOVERBLIK ................................................................ 14 

7.4 RÅDGIVNING ........................................................................... 14 

8 FREMTIDEN FOR RÅDGIVNINGSSEKRETARIATET FOR IT-DRIFT ......... 16 

APPENDIKS A – DEFINITIONER I FORBINDELSE MED IT-DRIFTSANALYSEN . 17 

APPENDIKS B – OVERSIGT DE 33 KONTRAKTER, SOM INDGÅR I 
STATUSRAPPORTEN ....................................................................... 18 



 

1 

Statusrapport for statens outsourcede it-drift 

1 Rådgivningssekretariat for it-drift 
Digitaliseringsstyrelsen har til opgave at rådgive de statslige myndigheder om 
indkøb og styring af den outsourcede it-drift samt at drive et porteføljeoverblik over 
statens outsourcede it-driftskontrakter. Opgaven er forankret i Ministeriernes 
Rådgivningssekretariat for it-drift, som er en del af Ministeriernes projektkontor. 
Første fase af Digitaliseringsstyrelsens opgave på it-driftsområdet omfatter 38 
kontrakter, som blev udvalgt under en analyse af statens outsourcede it-drift1 (”it-
driftsanalysen”), som ligger til grund for beslutningen om igangsættelse af 
indsatsen på it-driftsområdet. Digitaliseringsstyrelsen følger derfor løbende op på 
status for de 38 kontrakter og sikrer en opsamling af de foreløbige erfaringer og 
resultater, som myndighederne får i deres arbejde med at professionalisere 
håndteringen af den outsourcede it-drift. Erfaringerne og informationen om 
resultaterne bruges til at vurdere, hvor en rådgivningsindsats vil give mest værdi. 
Samtidig har Digitaliseringsstyrelsen fået til opgave at sikre, at de gode erfaringer 
om håndtering af outsourcet it-drift kan genbruges, og at viden således deles på 
tværs af staten. 

Denne statusrapport er udarbejdet med baggrund i de erfaringer og resultater, som 
Digitaliseringsstyrelsen indsamler dels i forbindelse med rådgivningsarbejdet og 
dels i forbindelse med opfølgning på de udvalgte 38 kontrakter. Statusrapporten 
indeholder således observationer og erfaringer på en række forskellige generelle 
områder, herunder også de faktuelle data, som baseres på de af it-driftsanalysen 
omfattede kontrakter.  

2 Digitaliseringsstyrelsens vurdering 
I forbindelse med indsamling af data til denne statusrapport er myndighederne 
blevet stillet en række spørgsmål med det formål at opdatere relevante stamdata, 
som er blevet indsamlet i forbindelse med it-driftsanalysen. Endvidere er 
myndighederne blevet bedt om at oplyse, hvilke aktiviteter der er gennemført inden 
for udbud og kontraktoptimering samt de økonomiske resultater heraf. 

I it-driftsanalysen indgik oprindeligt 38 it-driftskontrakter. To kontrakter er 
imidlertid ved nærmere gennemgang blevet vurderet til ikke at opfylde definitionen 
for at indgå i opgørelsen. Herudover har en enkelt myndighed ikke nået at 
indrapportere data om tre kontrakter inden for den fastsatte tid, hvorfor de 
samlede data for denne statusrapportering er baseret på empiri fra i alt 33 
kontrakter. 

På trods af det begrænsede datagrundlag kan der allerede nu udledes en række 
væsentlige observationer. Det kan således konstateres, at de samlede økonomiske 
gevinster, som er realiseret på de 33 kontrakter ved genudbud og kontrakt-
optimering kan opgøres til i alt 82 mio. kr., som er fordelt med 15 mio. kr. på 
genudbud og 67 mio. kr. fra kontraktoptimering. Gevinsterne er primært realiseret i 
perioden fra 17. december 2012 til 18. oktober 2013. Der er dog inkluderet data fra 
tre kontrakter, hvor der i alt er realiseret 3,4 mio. kr. ved kontraktoptimering forud 
for it-driftsanalysen. Det skal bemærkes, at det er tale om meget store forskelle i 

                                           

1 Der henvises til analysen ”Statens it-driftsomkostninger”, som kan findes her: 
http://www.digst.dk/Styring/Radgivning-om-it-drift 
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de økonomiske gevinster, som myndighederne har realiseret på de enkelte 
kontrakter.  

Gevinsterne fra kontraktoptimering stammer fra i alt 11 kontrakter, hvor de 67 
mio. kr. svarer til gennemsnitligt ca. 24 pct. af den oprindelige kontraktværdi. Af de 
11 kontrakter er der to kontrakter (fordelt på to myndigheder), som står for 
realiseringen af gevinster for 48 mio. kr. af den samlede gevinst på 67 mio. kr. De 
resterende 19 mio. kr. stammer fra kontraktoptimering fordelt på ni kontrakter. 

Gevinsterne på genudbud stammer fra udbud af i alt fem kontrakter, hvor de 15 
mio. kr. svarer til gennemsnitligt ca. 34 pct. af den oprindelige kontraktværdi for de 
udbudte kontrakter. Af de fem kontrakter er der en kontrakt, som står for 
realiseringen af gevinster for 12 mio. kr.  

Det kan således overordnet konkluderes, at der via indsatsen på it-driftsområdet er 
skabt et større fokus på it-drift, og at nogle myndigheder har realiseret betydelige 
gevinster ved kontraktoptimering og genudbud. Det kan også konstateres, at der 
fortsat eksisterer et større uudnyttet potentiale. Eksempelvis er der indikationer på, 
at der er yderligere gevinster at hente, hvis myndighederne udarbejder en plan for, 
hvornår det er mest opportunt at gå i genudbud, frem for at myndighederne uden 
en egentlig forudgående analyse udnytter mulighederne for en forlængelse af 
kontrakterne. 

For at realisere det fulde potentiale er der således behov for en fortsat 
professionalisering af området, hvilket blandt andet indebærer udvikling af fælles 
værktøjer og større vidensdeling på tværs af staten. 
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3 Metode  

3.1 Formål 

Formålet med statusrapporten er at skabe overblik og udbrede viden om de 
gevinster, som en professionel håndtering af den outsourcede it-drift i staten kan 
bidrage med, samt at skabe opmærksomhed om de udfordringer og gevinster, som 
arbejdet med professionalisering af området rummer.  

Overblikket vil blandt andet muliggøre en øget erfaringsudveksling på tværs af 
staten og skabe et bedre udgangspunkt for Digitaliseringsstyrelsens arbejde med at 
skabe fælles rammer og rådgive inden for it-driftsområdet.  

3.2 Afgrænsninger   

Data til brug for denne statusrapport er indhentet i perioden fra 18. oktober til 7. 
november 2013 og indeholder en status på statens it-driftskontrakter, som er 
udvalgt til detaljeret kortlægning i it-driftsanalysen.  

It-driftsanalysen indeholdt 38 kontrakter svarende til en samlet årlig kontraktsum 
på 558 mio. kr., og det var hovedsageligt kontrakter over 5,0 mio. kr., der ikke var 
i udbud, opsagt eller lignende, som indgik. Derudover var der udvalgt et mindre 
antal kontrakter med en årlig kontraktsum på under 5,0 mio. kr. for at sikre 
repræsentation af de mindre kontrakter. 

Siden udarbejdelse af it-driftsanalysen er to kontrakter udtaget fra denne status-
rapport. Dette skyldes, at de ved nærmere gennemgang ikke opfylder kriterierne 
for at indgå i opgørelsen. En enkelt myndighed har ikke nået at indrapportere data 
for tre kontrakter inden for den fastsatte tid, hvorfor den samlede rapport er 
baseret på empiri på i alt 33 kontrakter. Se appendiks A for definition af 
udvælgelseskriterier og appendiks B for en oversigt over antal kontrakter per 
myndighed. 

Statusrapporten inddrager alene empiri fra de kontrakter, der indgik i it-drifts-
analysen. Nye driftskontrakter, som er indgået ved genudbud af de 36 kontrakter 
er ikke medtaget i denne rapport. 

3.3 Typer af gevinster 

Fokus for gevinstrealisering kan deles op i to hovedområder:  

1. Gevinster ved genudbud 
2. Gevinster ved kontraktoptimering  

3.3.1 Gevinster ved genudbud 

Når de samlede gevinster i forbindelse med genudbud skal gøres op, er der ud over 
priselementet flere andre parametre, der skal tages højde for. Genudbuddet vil ofte 
blive gennemført nogle år efter indgåelse af kontrakten, og den udbudte genstand 
vil kun sjældent i genudbuddet være direkte sammenlignelig med den oprindelige 
kontrakt. Derfor kan gevinsterne ved genudbud ikke opgøres alene i økonomiske 
gevinster uden også at skele til de kvalitative gevinster. Det betyder, at 
myndigheden ofte samlet set får mere værdi i form af forbedrede services for den 
samme eller reduceret pris. Der er til denne statusrapport ikke indhentet 
oplysninger om kvalitative gevinster, hvorfor der alene rapporteres på økonomiske 
gevinster.  
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Tabel 1 indeholder en oversigt over typiske parametre, som kan påvirke de 
kvalitative og økonomiske gevinster i forbindelse med et genudbud. I tabellen ses, 
hvordan de enkelte parametre typisk påvirker kvaliteten og omkostningerne på den 
udbudte genstand. Der tages i opstillingen ikke højde for, at den teknologiske 
udvikling generelt driver omkostningerne i nedadgående retning, således at man 
ved et genudbud fx kan opleve at få en lavere pris, på trods af højere krav til 
servicemål. 

Område Eksempler Kvalitet Omkostninger 

Sikkerhed Øgede krav til data-
sikkerhed og 
logning. 

  

Servicemål  Øgede krav til 
servicemål fx på 
tilgængelighed og 
svartider. 

  

Offshoring Brug af offshoring 
på dele af ydelserne 
som middel til at 
reducere priser. 

  

Virtualisering/cloud  Øget grad af 
virtualisering samt 
brug af cloud-
tjenester 

  

Konsolidering  Konsolidering fx ved 
at drifte flere 
services på samme 
tekniske platform. 

  

Tabel 1 – Eksempler på parametre som påvirker kvalitet og 

omkostninger ved genudbud 

Kendetegnende for disse parametre er, at de bliver drevet af den teknologiske 
udvikling samt af forhold, som bliver introduceret af myndighederne som en direkte 
følge af øgede krav til blandt andet sikkerhed, driftsstabilitet og datalovgivning. 

3.3.2 Gevinster ved kontraktoptimering 

I forbindelse med optimering inden for de kontraktuelle rammer er der forskellige 
muligheder, som myndighederne kan tage i brug. I forbindelse med indberetningen 
til denne statusrapport er myndighederne blevet spurgt om der siden 
indberetningen til it-driftsanalysen er opnået gevinster inden for følgende områder: 

• 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 i forhold til kontraktens prisbestemmelser. 

• Genforhandling, som er hjemlet i kontrakten: Optimering gennem 
justering af priser i kontrakten med hjemmel i bestemmelser i kontrakten fx 
udnyttelse af benchmarkingklausul. 

• Større engangsbesparelse: Fx ved forligsaftaler eller opgørelse af større 
bodskrav. 
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• Andet: Øvrige aktiviteter, som ikke falder inden for ovenstående kategorier. 

Som det fremgår af ovenstående oversigt forstås der ved kontraktoptimering de 
gevinster, som kan realiseres inden for de kontraktuelle rammer af den 
eksisterende kontrakt, altså uden at genudbyde opgaven.  

Vedrørende genforhandling skal det bemærkes, at det alene er enkelte større 
danske myndigheder, som er begyndt at inkludere fx en benchmarkingklausul i 
kontrakten i forbindelse med genudbud. En benchmarkklausul vil kunne give 
myndighederne kontraktuelle muligheder for inden for kontraktens rammer at 
sikre, at priserne i hele kontraktens løbetid er konkurrencedygtige. Ved udnyttelse 
af klausulen kan der gennemføres en sammenligning af kontraktens priser med 
markedets priser, hvilket kan føre til en justering af kontraktens priser. 

  



 

Statusrapport for statens outsourcede it

4
Den
i alt 38 kontrakter
gevinster

4.1

Af de 33 kontrakter har e
som er
følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 
driftsanalysen
værende i transition
kontrakten indeholder.
restløbeti
transition.

Figur 1 

Af de 29
kontrakter 
udløbe
resterende kontrakter
eller før.

 

 

Statusrapport for statens outsourcede it

4 
Den
i alt 38 kontrakter
gevinster

4.1

Af de 33 kontrakter har e
som er
følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 
driftsanalysen
værende i transition
kontrakten indeholder.
restløbeti
transition.

Figur 1 

Af de 29
kontrakter 
udløbe
resterende kontrakter
eller før.

 

Statusrapport for statens outsourcede it

 Status på 
Denne
i alt 38 kontrakter
gevinster

4.1 
Af de 33 kontrakter har e
som er
følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 
driftsanalysen
værende i transition
kontrakten indeholder.
restløbeti
transition.

Figur 1 

Af de 29
kontrakter 
udløbe
resterende kontrakter
eller før.

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på 
ne del af rapporten beskriver 

i alt 38 kontrakter
gevinster

 Status på kontraktfaser

Af de 33 kontrakter har e
som er under udfasning
følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 
driftsanalysen
værende i transition
kontrakten indeholder.
restløbeti
transition.

Figur 1 

Af de 29
kontrakter 
udløber efter 
resterende kontrakter
eller før.

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på 
del af rapporten beskriver 

i alt 38 kontrakter
gevinster, som er beskreve

Status på kontraktfaser

Af de 33 kontrakter har e
under udfasning

følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 
driftsanalysen
værende i transition
kontrakten indeholder.
restløbetid på 19
transition. 

Figur 1 – S

Af de 29 kontrakter
kontrakter 

efter 
resterende kontrakter
eller før.  

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på 
del af rapporten beskriver 

i alt 38 kontrakter
som er beskreve

Status på kontraktfaser

Af de 33 kontrakter har e
under udfasning

følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 
driftsanalysen
værende i transition
kontrakten indeholder.

d på 19
 

Status på kontraktfaser 

kontrakter
kontrakter i 2014

efter 2016.
resterende kontrakter

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på 
del af rapporten beskriver 

i alt 38 kontrakter
som er beskreve

Status på kontraktfaser

Af de 33 kontrakter har e
under udfasning

følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 
driftsanalysen, vil d
værende i transition
kontrakten indeholder.

d på 19

tatus på kontraktfaser 

kontrakter
i 2014
2016.

resterende kontrakter

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på 
del af rapporten beskriver 

i alt 38 kontrakter, 
som er beskreve

Status på kontraktfaser

Af de 33 kontrakter har e
under udfasning

følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

vil d
værende i transition
kontrakten indeholder.

d på 19 måneder. En enkelt myndighed har 

tatus på kontraktfaser 

kontrakter
i 2014, otte
2016.

resterende kontrakter

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på 
del af rapporten beskriver 

 som er omfattet af 
som er beskreve

Status på kontraktfaser

Af de 33 kontrakter har e
under udfasning

følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

vil de nye
værende i transition. Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 
kontrakten indeholder.

måneder. En enkelt myndighed har 

tatus på kontraktfaser 

kontrakter, som enten er 
otte

2016. For 
resterende kontrakter

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på s
del af rapporten beskriver 

som er omfattet af 
som er beskreve

Status på kontraktfaser

Af de 33 kontrakter har e
under udfasning 

følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

nye
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakten indeholder. 28
måneder. En enkelt myndighed har 

tatus på kontraktfaser 

som enten er 
otte kontrakter 
For otte

resterende kontrakter, der

Statusrapport for statens outsourcede it

statens 
del af rapporten beskriver 

som er omfattet af 
som er beskreve

Status på kontraktfaser

Af de 33 kontrakter har en enkelt myndighed gennemført genudbud 
 for at overgå til nye kontraktvilkår.

følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

nye kontrakt
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 
28 kontrakter er i driftsfasen og har 

måneder. En enkelt myndighed har 

tatus på kontraktfaser 

som enten er 
kontrakter 
otte

, der 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatens 
del af rapporten beskriver 

som er omfattet af 
som er beskrevet i afsnit 

Status på kontraktfaser

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

kontrakt
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
måneder. En enkelt myndighed har 

tatus på kontraktfaser 

som enten er 
kontrakter 
otte kontrakter 

 enten 

 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatens 
del af rapporten beskriver 

som er omfattet af 
t i afsnit 

Status på kontraktfaser og varighed

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

følge af genudbud blevet udfaset
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

kontrakt
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
måneder. En enkelt myndighed har 

tatus på kontraktfaser 

som enten er 
kontrakter 

kontrakter 
enten 

 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatens 
del af rapporten beskriver den overordnede

som er omfattet af 
t i afsnit 

og varighed

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

følge af genudbud blevet udfaset dvs.
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

kontrakter
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
måneder. En enkelt myndighed har 

tatus på kontraktfaser 

som enten er i d
kontrakter har 

kontrakter 
enten er 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatens 
den overordnede

som er omfattet af 
t i afsnit 3.3.

og varighed

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

dvs.
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

er indgået ved genudbud 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
måneder. En enkelt myndighed har 

tatus på kontraktfaser 

i driftsfasen eller i transitionsfasen
har 

kontrakter 
er under udfasning eller udfaset

Statusrapport for statens outsourcede it-

tatens it
den overordnede

som er omfattet af opfølgningen
.3. 

og varighed

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

dvs. at disse kontrakter
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

indgået ved genudbud 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
måneder. En enkelt myndighed har 

tatus på kontraktfaser  

riftsfasen eller i transitionsfasen
har en

kontrakter er der ikke oplyst 
under udfasning eller udfaset

-drift

it-drifts
den overordnede

opfølgningen
 

og varighed

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

at disse kontrakter
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

indgået ved genudbud 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
måneder. En enkelt myndighed har 

riftsfasen eller i transitionsfasen
en udløb
er der ikke oplyst 

under udfasning eller udfaset

drift 

drifts
den overordnede

opfølgningen

og varighed 

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

at disse kontrakter
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

indgået ved genudbud 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
måneder. En enkelt myndighed har 

riftsfasen eller i transitionsfasen
udløb

er der ikke oplyst 
under udfasning eller udfaset

 

drifts
den overordnede

opfølgningen

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

at disse kontrakter
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

indgået ved genudbud 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
måneder. En enkelt myndighed har 

riftsfasen eller i transitionsfasen
udløbsdato

er der ikke oplyst 
under udfasning eller udfaset

drifts
den overordnede 

opfølgningen

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

at disse kontrakter
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

indgået ved genudbud 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
måneder. En enkelt myndighed har 

riftsfasen eller i transitionsfasen
sdato

er der ikke oplyst 
under udfasning eller udfaset

driftskontrakter
 status på de 33

opfølgningen samt status på 

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

at disse kontrakter
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

indgået ved genudbud 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
måneder. En enkelt myndighed har en

riftsfasen eller i transitionsfasen
sdato i 2015

er der ikke oplyst 
under udfasning eller udfaset

kontrakter
status på de 33
samt status på 

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

at disse kontrakter
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

indgået ved genudbud 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
en 

riftsfasen eller i transitionsfasen
i 2015

er der ikke oplyst 
under udfasning eller udfaset

kontrakter
status på de 33
samt status på 

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår.

at disse kontrakter ikke længere 
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

indgået ved genudbud 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har 
 kontrakt

riftsfasen eller i transitionsfasen
i 2015

er der ikke oplyst nogen 
under udfasning eller udfaset

kontrakter
status på de 33
samt status på 

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
for at overgå til nye kontraktvilkår. Tre

ikke længere 
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, 

indgået ved genudbud ikke figurer
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

kontrakter er i driftsfasen og har en gennemsnitlig 
kontrakt

riftsfasen eller i transitionsfasen
i 2015 og 

nogen 
under udfasning eller udfaset

kontrakter
status på de 33
samt status på 

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
Tre kontrakter er som 

ikke længere 
Da statusrapporten er afgrænset til de oprindelige kontrakter, som er indeh

ikke figurer
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

en gennemsnitlig 
kontrakt

riftsfasen eller i transitionsfasen
og tre

nogen 
under udfasning eller udfaset

kontrakter
status på de 33 
samt status på 

n enkelt myndighed gennemført genudbud 
kontrakter er som 

ikke længere 
som er indeh

ikke figurer
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

en gennemsnitlig 
kontrakt, som er i 

riftsfasen eller i transitionsfasen
tre kontrakter 

nogen udløbsdato. 
under udfasning eller udfaset, udløb i 2013 

kontrakter
 kontrakter

samt status på de typer af 

n enkelt myndighed gennemført genudbud af
kontrakter er som 

ikke længere 
som er indeh

ikke figurer
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

en gennemsnitlig 
som er i 

riftsfasen eller i transitionsfasen,
kontrakter 

udløbsdato. 
udløb i 2013 

kontrakter
kontrakter
de typer af 

af en
kontrakter er som 

ikke længere er 
som er indeh

ikke figurere
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

en gennemsnitlig 
som er i 

, udløber
kontrakter 

udløbsdato. 
udløb i 2013 

kontrakter 
kontrakter
de typer af 

en kontrakt
kontrakter er som 

er aktive
som er indeh

e som 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

en gennemsnitlig 
som er i 

udløber
kontrakter 

udløbsdato. 
udløb i 2013 

 
kontrakter
de typer af 

kontrakt
kontrakter er som 

aktive
som er indeholdt i 

som 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

en gennemsnitlig 
som er i 

udløber
kontrakter 

udløbsdato. De fire
udløb i 2013 

kontrakter ud af 
de typer af 

kontrakt
kontrakter er som 

aktive
oldt i 

som 
Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

en gennemsnitlig 

 

udløber 10
kontrakter 

De fire
udløb i 2013 

ud af 

kontrakt, 
kontrakter er som 

aktive. 
oldt i it-

Ved transition forstås implementeringen af de ydelser, som 

10 

De fire

6 

ud af 

, 

-

De fire 



 

Statusrapport for statens outsourcede it

 

Figur 2

4.1.1

Det
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it
staten.

4.2

Af d
over den oprin
hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
16
udløbs

Figur 3 

Ud af de 16
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud
tilfælde med kontrakter
relevante myndigheder
eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 
ophørs

 

Statusrapport for statens outsourcede it

 

Figur 2

4.1.1

Det
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it
staten.

4.2

Af d
over den oprin
hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
16 
udløbs

Figur 3 

Ud af de 16
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud
tilfælde med kontrakter
relevante myndigheder
eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 
ophørs

Statusrapport for statens outsourcede it

Figur 2

4.1.1 

Det er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it
staten.

4.2 
Af de 33
over den oprin
hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud

 kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud
udløbs

Figur 3 

Ud af de 16
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud
tilfælde med kontrakter
relevante myndigheder
eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 
ophørs

Statusrapport for statens outsourcede it

Figur 2-

 Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it
staten. 

 Forlængelses

e 33
over den oprin
hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud

kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud
udløbsdato

Figur 3 

Ud af de 16
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud
tilfælde med kontrakter
relevante myndigheder
eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 
ophørsdato.

Statusrapport for statens outsourcede it

- S

Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

orlængelses

e 33 kont
over den oprin
hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud

kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud
datoer

Figur 3 – Status på optioner

Ud af de 16
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud
tilfælde med kontrakter
relevante myndigheder
eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

dato.

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på løbetid 

Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

orlængelses

kontrakter
over den oprin
hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud

kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud
er. 

Status på optioner

Ud af de 16 kontrakter med
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud
tilfælde med kontrakter
relevante myndigheder
eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

dato. 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatus på løbetid 

Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

orlængelses

rakter
over den oprindelige planlagte udløbsdato. 
hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud

kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud
.  

Status på optioner

kontrakter med
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud
tilfælde med kontrakter
relevante myndigheder
eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatus på løbetid 

Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

orlængelses

rakter
delige planlagte udløbsdato. 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

Status på optioner

kontrakter med
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud
tilfælde med kontrakter
relevante myndigheder
eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatus på løbetid 

Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

orlængelsesoptioner

rakter indeholder 10 
delige planlagte udløbsdato. 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

Status på optioner

kontrakter med
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud
tilfælde med kontrakter
relevante myndigheder
eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatus på løbetid 

Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

optioner

indeholder 10 
delige planlagte udløbsdato. 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

Status på optioner

kontrakter med
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud
tilfælde med kontrakter, 
relevante myndigheder endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 
eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatus på løbetid 

Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn
sig til et genudbud af de it-
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

optioner

indeholder 10 
delige planlagte udløbsdato. 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

Status på optioner

kontrakter med
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud

 der har 
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatus på løbetid 

Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn

-driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

optioner 

indeholder 10 
delige planlagte udløbsdato. 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

Status på optioner

kontrakter med forlængelsesoptioner 
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud

der har 
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

Statusrapport for statens outsourcede it

tatus på løbetid  

Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn

driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

 

indeholder 10 
delige planlagte udløbsdato. 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

Status på optioner 

forlængelsesoptioner 
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud

der har 
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

Statusrapport for statens outsourcede it

Konklusion og anbefalinger 

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn

driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

indeholder 10 k
delige planlagte udløbsdato. 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

 

forlængelsesoptioner 
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud

der har udløb inden
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

eller udnytte forlængelsesoptionen.
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

Statusrapport for statens outsourcede it

Konklusion og anbefalinger om s

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn

driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

kontrakter ingen mulighed for forlængelse u
delige planlagte udløbsdato. 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

forlængelsesoptioner 
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud

udløb inden
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

eller udnytte forlængelsesoptionen. Det skal endvidere 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

Statusrapport for statens outsourcede it-

om status på kontraktfaser og varighed

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn

driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
delige planlagte udløbsdato. 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

forlængelsesoptioner 
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud

udløb inden
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

Det skal endvidere 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

-drift

tatus på kontraktfaser og varighed

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn

driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
delige planlagte udløbsdato. 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

forlængelsesoptioner 
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud

udløb inden
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

Det skal endvidere 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

drift 

tatus på kontraktfaser og varighed

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn

driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
delige planlagte udløbsdato. For

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

forlængelsesoptioner 
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud

udløb inden for de næste 24 måneder
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

Det skal endvidere 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

 

tatus på kontraktfaser og varighed

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn

driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
or syv

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

forlængelsesoptioner 
valgt at eksekvere deres ret til at forlænge ud over de planlagte udløbsdatoer. 

for de næste 24 måneder
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

Det skal endvidere 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

tatus på kontraktfaser og varighed

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn

driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
syv 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud

forlængelsesoptioner har myndighederne i otte
over de planlagte udløbsdatoer. 

for de næste 24 måneder
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

Det skal endvidere 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

tatus på kontraktfaser og varighed

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myn

driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
 kontrakter 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud
kontrakter indeholder optioner for forlængelse ud over de oprinde

har myndighederne i otte
over de planlagte udløbsdatoer. 

for de næste 24 måneder
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

Det skal endvidere 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

tatus på kontraktfaser og varighed

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.
betyder, at der på tværs af staten vil være mange myndigheder, der skal forholde 

driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 
væsentligt, at viden og gode erfaringer om udbud af it-drift kan deles på tværs af 

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
kontrakter 

hvorvidt myndigheden har mulighed for at forlænge ud over de
over de oprinde

har myndighederne i otte
over de planlagte udløbsdatoer. 

for de næste 24 måneder
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

Det skal endvidere bemærkes, at ingen 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

tatus på kontraktfaser og varighed

er fortsat en stor andel af de kontrakter, der indgik i it-
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.

digheder, der skal forholde 
driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 

drift kan deles på tværs af 

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
kontrakter 

over de
over de oprinde

har myndighederne i otte
over de planlagte udløbsdatoer. 

for de næste 24 måneder
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

bemærkes, at ingen 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

tatus på kontraktfaser og varighed

-driftsanalysen, som er i 
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.

digheder, der skal forholde 
driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 

drift kan deles på tværs af 

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
kontrakter 

over de
over de oprinde

har myndighederne i otte
over de planlagte udløbsdatoer. 

for de næste 24 måneder
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

bemærkes, at ingen 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

tatus på kontraktfaser og varighed

driftsanalysen, som er i 
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.

digheder, der skal forholde 
driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 

drift kan deles på tværs af 

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
kontrakter er det 

over den aftalte
over de oprinde

har myndighederne i otte
over de planlagte udløbsdatoer. 

for de næste 24 måneder
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

bemærkes, at ingen 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

tatus på kontraktfaser og varighed

driftsanalysen, som er i 
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.

digheder, der skal forholde 
driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 

drift kan deles på tværs af 

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
er det 
n aftalte

over de oprinde

har myndighederne i otte
over de planlagte udløbsdatoer. 

for de næste 24 måneder
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

bemærkes, at ingen 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

tatus på kontraktfaser og varighed

driftsanalysen, som er i 
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år.

digheder, der skal forholde 
driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 

drift kan deles på tværs af 

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
er det ikke 
n aftalte

over de oprindeligt

har myndighederne i otte
over de planlagte udløbsdatoer. 

for de næste 24 måneder
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

bemærkes, at ingen 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

tatus på kontraktfaser og varighed

driftsanalysen, som er i 
drift, men en meget stor andel af dem udløber inden for de næste to år. 

digheder, der skal forholde 
driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 

drift kan deles på tværs af 

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
ikke 

n aftalte 
ligt 

har myndighederne i otte
over de planlagte udløbsdatoer. 

for de næste 24 måneder, har de 
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

bemærkes, at ingen 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

tatus på kontraktfaser og varighed 

driftsanalysen, som er i 
 Det 

digheder, der skal forholde 
driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 

drift kan deles på tværs af 

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
ikke oplyst

 udløbsdato. 
 aftalte

har myndighederne i otte
over de planlagte udløbsdatoer. 

har de 
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

bemærkes, at ingen 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

 

 

driftsanalysen, som er i 
Det 

digheder, der skal forholde 
driftsydelser, der leveres i dag. Det bliver derfor 

drift kan deles på tværs af 

ontrakter ingen mulighed for forlængelse u
oplyst

udløbsdato. 
aftalte

har myndighederne i otte tilfælde 
over de planlagte udløbsdatoer. 

har de 
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

bemærkes, at ingen 
myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

 

driftsanalysen, som er i 

digheder, der skal forholde 

drift kan deles på tværs af 

ontrakter ingen mulighed for forlængelse ud 
oplyst, 

udløbsdato. 
aftalte 

 

tilfælde 
over de planlagte udløbsdatoer. I fire 

har de 
endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

myndighed har benyttet muligheden for at opsige kontrakten før den planlagte 

driftsanalysen, som er i 

digheder, der skal forholde 

drift kan deles på tværs af 

d 
, 

udløbsdato. 

tilfælde 
I fire 

endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 

7 

driftsanalysen, som er i 

udløbsdato. 

tilfælde 
I fire 

endnu ikke vurderet, hvorvidt man ønsker at gå i genudbud 



 

Statusrapport for statens outsourcede it

Figur 4 

4.2.1

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om 
kon
for at 
i
staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

4.3

I 
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering
gen

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
kontrakter er der 
kontrakter 
reg
mellem 0,1
på mellem 1,0
gevinster p
mio. kr. og 32,5

Figur 5

optimering

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

 

Statusrapport for statens outsourcede it

Figur 4 

4.2.1

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om 
kon
for at 
it-driftsanalysen
staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

4.3

I forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering
gen

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
kontrakter er der 
kontrakter 
reg
mellem 0,1
på mellem 1,0
gevinster p
mio. kr. og 32,5

Figur 5

optimering

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Figur 4 

4.2.1 

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om 
konkret cost
for at 
driftsanalysen

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

4.3 
forbindelse med indberetning til den

oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering
genud

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
kontrakter er der 
kontrakter 
registeret gevinster
mellem 0,1
på mellem 1,0
gevinster p
mio. kr. og 32,5

Figur 5

optimering

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Figur 4 

 Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om 
kret cost

for at gen
driftsanalysen

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

 Samlet g

forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering

udbud og 66,8

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
kontrakter er der 
kontrakter 

isteret gevinster
mellem 0,1
på mellem 1,0
gevinster p
mio. kr. og 32,5

Figur 5 

optimering

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Figur 4 – Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om 
kret cost
genud

driftsanalysen
staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

Samlet g

forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering

bud og 66,8

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
kontrakter er der 
kontrakter 

isteret gevinster
mellem 0,1
på mellem 1,0
gevinster p
mio. kr. og 32,5

 - D

optimering

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om 
kret cost-benefit

udby
driftsanalysen

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

Samlet g

forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering

bud og 66,8

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
kontrakter er der 
kontrakter (fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)

isteret gevinster
mellem 0,1-1,0 mio. kr., på otte
på mellem 1,0
gevinster på over 4,0 mio. kr. A
mio. kr. og 32,5

Den samlede 

optimering 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om 
benefit
byde ydelserne

driftsanalysen 
staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

Samlet gevinst

forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering

bud og 66,8

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
kontrakter er der 

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
isteret gevinster

1,0 mio. kr., på otte
på mellem 1,0-4,0 mio. kr. og på fire

å over 4,0 mio. kr. A
mio. kr. og 32,5 

en samlede 

 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om 
benefit

e ydelserne
 medtages, 

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

evinst

forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering

bud og 66,8 mio. kr. 

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
kontrakter er der således 

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
isteret gevinster

1,0 mio. kr., på otte
4,0 mio. kr. og på fire

å over 4,0 mio. kr. A
 mio. kr.

en samlede 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om 
benefit-analyse af fordelen ved at 

e ydelserne
medtages, 

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

evinstrealisering

forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering

mio. kr. 

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
således 

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
isteret gevinster, er

1,0 mio. kr., på otte
4,0 mio. kr. og på fire

å over 4,0 mio. kr. A
mio. kr.

en samlede 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om 
analyse af fordelen ved at 

e ydelserne
medtages, 

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

realisering

forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering

mio. kr. 

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
således 

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
er der på 

1,0 mio. kr., på otte
4,0 mio. kr. og på fire

å over 4,0 mio. kr. A
mio. kr.

en samlede 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konkl
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne

Det er ikke undersøgt om udnyttelse af forlæ
analyse af fordelen ved at 

e ydelserne
medtages, 

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

realisering

forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering

mio. kr. 

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
således ikke realiseret noge

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
der på 

1,0 mio. kr., på otte
4,0 mio. kr. og på fire

å over 4,0 mio. kr. A
mio. kr. 

en samlede økonomiske 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
udlede alt for entydige konklusioner
myndighederne vælger at udnytte 
for at genudbyde ydelserne.  

udnyttelse af forlæ
analyse af fordelen ved at 

e ydelserne. Til
medtages, idet analyse

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

realisering

forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på
genudbud og kontraktoptimering

mio. kr. fra kon

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
ikke realiseret noge

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
der på 

1,0 mio. kr., på otte
4,0 mio. kr. og på fire

å over 4,0 mio. kr. A

økonomiske 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
usioner

myndighederne vælger at udnytte 
 

udnyttelse af forlæ
analyse af fordelen ved at 

Til brug for en cost
idet analyse

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

realisering 

forbindelse med indberetning til den
oplyst økonomiske gevinster på i alt 81,9
genudbud og kontraktoptimering

fra kon

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
ikke realiseret noge

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
der på fire

1,0 mio. kr., på otte
4,0 mio. kr. og på fire

å over 4,0 mio. kr. Af disse har to

økonomiske 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
usioner

myndighederne vælger at udnytte forlængelsesoptioner

udnyttelse af forlæ
analyse af fordelen ved at 

brug for en cost
idet analyse

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

 

forbindelse med indberetning til den
i alt 81,9

genudbud og kontraktoptimering. Disse 
fra kontraktoptimering

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
ikke realiseret noge

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
fire kontrakter realiseret økonomiske gevinste

1,0 mio. kr., på otte kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
4,0 mio. kr. og på fire

f disse har to

økonomiske 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
usioner. D

forlængelsesoptioner

udnyttelse af forlæ
analyse af fordelen ved at 

brug for en cost
idet analyse

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

forbindelse med indberetning til den
i alt 81,9
. Disse 
traktoptimering

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
ikke realiseret noge

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
4,0 mio. kr. og på fire 

f disse har to

økonomiske 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Statusrapport for statens outsourcede it-

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
Der

forlængelsesoptioner

udnyttelse af forlæ
analyse af fordelen ved at 

brug for en cost
idet analysen

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

  

forbindelse med indberetning til denne 
i alt 81,9
. Disse forde
traktoptimering

Bag de realiserede gevinster gemmer sig 
ikke realiseret noge

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
 kontrakter er der realiseret økonomiske 

f disse har to

økonomiske 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

-drift

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
er kan 

forlængelsesoptioner

udnyttelse af forlæ
analyse af fordelen ved at 

brug for en cost
n viser

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

 

 statusrapport har d
i alt 81,9 mi

forde
traktoptimering

Bag de realiserede gevinster gemmer sig en 
ikke realiseret noge

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

f disse har to

økonomiske gevinst 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

drift 

Status på udnyttelse af optioner

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
kan 

forlængelsesoptioner

udnyttelse af forlængelsesoptioner er baseret på en 
analyse af fordelen ved at 

brug for en cost
viser

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

statusrapport har d
mio. kr. 

fordeler sig med 15
traktoptimering

en stor spredning. På 17 ud af de 33 
ikke realiseret nogen

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

f disse har to 

gevinst 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

 

Status på udnyttelse af optioner 

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
kan dog 

forlængelsesoptioner

ngelsesoptioner er baseret på en 
analyse af fordelen ved at udnytte forlængelsesoptioner frem 

brug for en cost-
viser, at der 

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser

statusrapport har d
o. kr. 
ler sig med 15

traktoptimering

stor spredning. På 17 ud af de 33 
n økonomiske 

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

 kontrakter realiser

gevinst 

På de kontrakter, hvor der ikke er registreret økonomiske 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

 

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
og spores 

forlængelsesoptioner

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 
-benefit
at der 

staten betaler for ellers sammenlignelige ydelser, samt at priserne i de statslige it
driftskontrakter ikke altid følger markedets priser. 

statusrapport har d
o. kr. i årlig
ler sig med 15

traktoptimering. 

stor spredning. På 17 ud af de 33 
økonomiske 

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

kontrakter realiser

gevinst for udbud 

økonomiske 
myndighederne oplyst, at genudbud er påbegyndt på otte
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal
spores 

forlængelsesoptioner

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 
benefit
at der 
, samt at priserne i de statslige it
 

statusrapport har d
i årlig

ler sig med 15
 

stor spredning. På 17 ud af de 33 
økonomiske 

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

kontrakter realiser

for udbud 

økonomiske 
på otte

heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

Med udgangspunkt i det begrænsede datagrundlag skal man være varsom med at 
spores 

forlængelsesoptioner, hvor det er muligt

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 
benefit-
at der er store variationer i
, samt at priserne i de statslige it

statusrapport har d
i årlige

ler sig med 15

stor spredning. På 17 ud af de 33 
økonomiske 

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering)
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

kontrakter realiser

for udbud 

økonomiske 
på otte

heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner

man være varsom med at 
spores en tendens til

, hvor det er muligt

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 

-analyse bør erfaringer fra 
er store variationer i

, samt at priserne i de statslige it

statusrapport har d
e gevinster fra h

ler sig med 15

stor spredning. På 17 ud af de 33 
økonomiske 

(fem fra udbud og 11 fra kontraktoptimering), hvor myndighederne har 
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

kontrakter realiser

for udbud 

økonomiske gevinster, har 
på otte kontrakter. Effekten 

heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

Konklusion og anbefalinger om forlængelsesoptioner 

man være varsom med at 
en tendens til

, hvor det er muligt

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 

analyse bør erfaringer fra 
er store variationer i

, samt at priserne i de statslige it

statusrapport har de 
gevinster fra h

ler sig med 15,1

stor spredning. På 17 ud af de 33 
økonomiske gevinster

, hvor myndighederne har 
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

kontrakter realiser

for udbud og

gevinster, har 
kontrakter. Effekten 

heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

man være varsom med at 
en tendens til

, hvor det er muligt

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 

analyse bør erfaringer fra 
er store variationer i

, samt at priserne i de statslige it

e statslige
gevinster fra h
,1 mio. kr. 

stor spredning. På 17 ud af de 33 
gevinster

, hvor myndighederne har 
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

kontrakter realiseret henholdsvis 15,4 

og

gevinster, har 
kontrakter. Effekten 

heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

man være varsom med at 
en tendens til

, hvor det er muligt

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 

analyse bør erfaringer fra 
er store variationer i

, samt at priserne i de statslige it

statslige
gevinster fra h

mio. kr. 

stor spredning. På 17 ud af de 33 
gevinster

, hvor myndighederne har 
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

et henholdsvis 15,4 

og kontrakt

gevinster, har 
kontrakter. Effekten 

heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

man være varsom med at 
en tendens til

, hvor det er muligt

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 

analyse bør erfaringer fra 
er store variationer i

, samt at priserne i de statslige it

statslige
gevinster fra h

mio. kr. 

stor spredning. På 17 ud af de 33 
gevinster.

, hvor myndighederne har 
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

et henholdsvis 15,4 

kontrakt

gevinster, har 
kontrakter. Effekten 

heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

man være varsom med at 
en tendens til, 

, hvor det er muligt

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 

analyse bør erfaringer fra 
er store variationer i

, samt at priserne i de statslige it

statslige myndigheder 
gevinster fra h

mio. kr. fra 

stor spredning. På 17 ud af de 33 
. På de 

, hvor myndighederne har 
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

et henholdsvis 15,4 

kontrakt

gevinster, har 
kontrakter. Effekten 

heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

 

man være varsom med at 
 at 

, hvor det er muligt

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 

analyse bør erfaringer fra 
er store variationer i

, samt at priserne i de statslige it

myndigheder 
gevinster fra henholdsvis

fra 

stor spredning. På 17 ud af de 33 
På de 

, hvor myndighederne har 
kontrakter realiseret økonomiske gevinste

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

et henholdsvis 15,4 

 

kontrakt

gevinster, har 
kontrakter. Effekten 

heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

man være varsom med at 
 

, hvor det er muligt, i stedet 

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 

analyse bør erfaringer fra 
er store variationer i, hvad 

, samt at priserne i de statslige it

myndigheder 
enholdsvis

stor spredning. På 17 ud af de 33 
På de 16 

, hvor myndighederne har 
kontrakter realiseret økonomiske gevinster på 

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

et henholdsvis 15,4 

 

kontrakt-

kontrakter. Effekten 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

man være varsom med at 

, i stedet 

ngelsesoptioner er baseret på en 
udnytte forlængelsesoptioner frem 

analyse bør erfaringer fra 
hvad 

, samt at priserne i de statslige it

myndigheder 
enholdsvis

stor spredning. På 17 ud af de 33 
16 

, hvor myndighederne har 
r på 

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinste
kontrakter er der realiseret økonomiske 

et henholdsvis 15,4 

kontrakter. Effekten 
heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

man være varsom med at 

, i stedet 

udnytte forlængelsesoptioner frem 
analyse bør erfaringer fra 

hvad 
, samt at priserne i de statslige it-

myndigheder 
enholdsvis

, hvor myndighederne har 
r på 

kontrakter er der realiseret økonomiske gevinster 

et henholdsvis 15,4 

heraf forventes først at kunne spores i slutningen af 2014, når alle genudbud er 

8 

, i stedet 

udnytte forlængelsesoptioner frem 

myndigheder 
enholdsvis 

, hvor myndighederne har 

r 

et henholdsvis 15,4 



 

Statusrapport for statens outsourcede it

ge
optim
Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
kontrakter.
gennemført eller har planer
genudbud.

4.3.1

S
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de
professionaliser
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it
outsourcet it
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 
genu
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden
på tværs af staten

4.4

Ved en nærmere analyse af
det største bidrag inden
realiseret 58,1 mio. kr
for
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for
3,
kr. p

Figur 6

4.4.1

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
infrastruktur
med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.
gevin
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 
ressource
kontekst

 

Statusrapport for statens outsourcede it

gennemført. Myndighederne har på fire
optim
Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
kontrakter.
gennemført eller har planer
genudbud.

4.3.1

Samlet set er 
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de
professionaliser
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it
outsourcet it
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 
genu
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden
på tværs af staten

4.4

Ved en nærmere analyse af
det største bidrag inden
realiseret 58,1 mio. kr
for 
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for
3,4 
kr. p

Figur 6

4.4.1

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
infrastruktur
med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.
gevin
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 
ressource
kontekst

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
optimere inden
Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
kontrakter.
gennemført eller har planer
genudbud.

4.3.1 

amlet set er 
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de
professionaliser
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it
outsourcet it
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 
genudbyde ydel
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden
på tværs af staten

4.4 
Ved en nærmere analyse af
det største bidrag inden
realiseret 58,1 mio. kr

 applikationsdrift
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for
4 mio. kr.

kr. pr.

Figur 6

4.4.1 

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
infrastruktur
med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.
gevinster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 
ressource
kontekst

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
ere inden

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
kontrakter.
gennemført eller har planer
genudbud.

 Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

amlet set er 
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de
professionaliser
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it
outsourcet it
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

dbyde ydel
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden
på tværs af staten

 Gevinster

Ved en nærmere analyse af
det største bidrag inden
realiseret 58,1 mio. kr

applikationsdrift
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

mio. kr.
. år, som ikke er nedbrudt til e

Figur 6 

 Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
infrastruktur
med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 
ressource
kontekst

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
ere inden

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
kontrakter.
gennemført eller har planer
genudbud. 

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

amlet set er 
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de
professionaliser
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it
outsourcet it
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

dbyde ydel
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden
på tværs af staten

Gevinster

Ved en nærmere analyse af
det største bidrag inden
realiseret 58,1 mio. kr

applikationsdrift
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

mio. kr.
år, som ikke er nedbrudt til e

 – Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
infrastruktur
med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 
ressourcekrævende
kontekst.  

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
ere inden

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
kontrakter. Der er 
gennemført eller har planer

 

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

amlet set er 
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de
professionaliser
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it
outsourcet it-drift i staten. D
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

dbyde ydel
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden
på tværs af staten

Gevinster

Ved en nærmere analyse af
det største bidrag inden
realiseret 58,1 mio. kr

applikationsdrift
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

mio. kr. Myndighederne har yderlige
år, som ikke er nedbrudt til e

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
infrastrukturdrift. 
med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

krævende
 

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
ere inden for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
Der er 

gennemført eller har planer

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

amlet set er der 
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de
professionalisere
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it

drift i staten. D
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

dbyde ydelserne i de 33
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden
på tværs af staten

Gevinster 

Ved en nærmere analyse af
det største bidrag inden
realiseret 58,1 mio. kr

applikationsdrift
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

Myndighederne har yderlige
år, som ikke er nedbrudt til e

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
drift. 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

krævende

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
Der er således kun 

gennemført eller har planer

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

der realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

e håndteringen af it
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it

drift i staten. D
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

serne i de 33
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden
på tværs af staten, så gode erfaringer deles

 per ydelsesområde

Ved en nærmere analyse af
det største bidrag inden
realiseret 58,1 mio. kr

applikationsdrift
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

Myndighederne har yderlige
år, som ikke er nedbrudt til e

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
drift. Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

krævende

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
således kun 

gennemført eller har planer

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

håndteringen af it
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it

drift i staten. D
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

serne i de 33
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

, så gode erfaringer deles

per ydelsesområde

Ved en nærmere analyse af
det største bidrag inden
realiseret 58,1 mio. kr

applikationsdrift, hvor der er reali
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

Myndighederne har yderlige
år, som ikke er nedbrudt til e

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

krævende og k

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
således kun 

gennemført eller har planer

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

håndteringen af it
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it

drift i staten. D
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

serne i de 33
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

, så gode erfaringer deles

per ydelsesområde

Ved en nærmere analyse af
det største bidrag inden 
realiseret 58,1 mio. kr. Der kan 

, hvor der er reali
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

Myndighederne har yderlige
år, som ikke er nedbrudt til e

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

og k

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
således kun 

gennemført eller har planer

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

håndteringen af it
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it

drift i staten. D
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

serne i de 33
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

, så gode erfaringer deles

per ydelsesområde

Ved en nærmere analyse af
 for ydelseskategorien infrastrukturdrift
Der kan 

, hvor der er reali
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

Myndighederne har yderlige
år, som ikke er nedbrudt til e

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering.

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

og kræver større kendskab til den forretningsmæssige 

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
således kun 

gennemført eller har planer for aktiviteter i forhold til kontraktoptimering eller 

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

håndteringen af it
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it

drift i staten. De fleste myndigheder har 
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

serne i de 33 kontrakter. 
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

, så gode erfaringer deles

per ydelsesområde

Ved en nærmere analyse af, hvilke ydelsesområder 
for ydelseskategorien infrastrukturdrift
Der kan 

, hvor der er reali
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

Myndighederne har yderlige
år, som ikke er nedbrudt til e

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
øget grad af automatisering. Dernæst er der også realiseret store økonomiske 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

ræver større kendskab til den forretningsmæssige 

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
således kun fire

for aktiviteter i forhold til kontraktoptimering eller 

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

håndteringen af it
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it
Rådgivningssekretariatet for it-drift er skabt et større fokus på 

e fleste myndigheder har 
professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

kontrakter. 
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

, så gode erfaringer deles

per ydelsesområde

hvilke ydelsesområder 
for ydelseskategorien infrastrukturdrift
Der kan også udledes en

, hvor der er reali
benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

Myndighederne har yderlige
år, som ikke er nedbrudt til e

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
Dernæst er der også realiseret store økonomiske 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

ræver større kendskab til den forretningsmæssige 

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
fire 

for aktiviteter i forhold til kontraktoptimering eller 

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

håndteringen af it
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it

drift er skabt et større fokus på 
e fleste myndigheder har 

professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

kontrakter. 
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

, så gode erfaringer deles

per ydelsesområde

hvilke ydelsesområder 
for ydelseskategorien infrastrukturdrift

også udledes en
, hvor der er reali

benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

Myndighederne har yderlige
år, som ikke er nedbrudt til e

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
Dernæst er der også realiseret store økonomiske 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

ræver større kendskab til den forretningsmæssige 

Statusrapport for statens outsourcede it

nnemført. Myndighederne har på fire
for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
 kontrakter, hvor myndighederne 

for aktiviteter i forhold til kontraktoptimering eller 

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

håndteringen af it-drift gennem genudbud og kontraktoptimering
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it

drift er skabt et større fokus på 
e fleste myndigheder har 

professionalisering af håndteringen af it
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

kontrakter. 
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

, så gode erfaringer deles

per ydelsesområde 

hvilke ydelsesområder 
for ydelseskategorien infrastrukturdrift

også udledes en
, hvor der er realiseret 15,3 mio. kr.

benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for

Myndighederne har yderlige
år, som ikke er nedbrudt til et 

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om g

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
Dernæst er der også realiseret store økonomiske 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

ræver større kendskab til den forretningsmæssige 

Statusrapport for statens outsourcede it-

nnemført. Myndighederne har på fire kontrakter oplyst, at man har forsøgt at 
for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kon
kontrakter, hvor myndighederne 

for aktiviteter i forhold til kontraktoptimering eller 

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

drift gennem genudbud og kontraktoptimering
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it

drift er skabt et større fokus på 
e fleste myndigheder har 

professionalisering af håndteringen af it-
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

kontrakter. 
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

, så gode erfaringer deles

 

hvilke ydelsesområder 
for ydelseskategorien infrastrukturdrift

også udledes en
seret 15,3 mio. kr.

benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
ydelser, der ikke længere er behov for, svaren

Myndighederne har yderlige
 bestemt 

Gevinster per ydelsesområde

Konklusion og anbefalinger om gevinster per ydelsesområde

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
Dernæst er der også realiseret store økonomiske 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

ræver større kendskab til den forretningsmæssige 

-drift

kontrakter oplyst, at man har forsøgt at 
for de kontraktuelle rammer

Endeligt har myndighederne oplyst, at kontraktoptimering er igangsat på fem
kontrakter, hvor myndighederne 

for aktiviteter i forhold til kontraktoptimering eller 

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

drift gennem genudbud og kontraktoptimering
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it

drift er skabt et større fokus på 
e fleste myndigheder har 

-drift, 
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

kontrakter. Der er dog meget stor variation i de 
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

, så gode erfaringer deles

hvilke ydelsesområder 
for ydelseskategorien infrastrukturdrift

også udledes en
seret 15,3 mio. kr.

benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
, svaren
re 

bestemt 

Gevinster per ydelsesområde

evinster per ydelsesområde

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
Dernæst er der også realiseret store økonomiske 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

ræver større kendskab til den forretningsmæssige 

drift 

kontrakter oplyst, at man har forsøgt at 
for de kontraktuelle rammer, men uden noget økonomisk resultat. 

traktoptimering er igangsat på fem
kontrakter, hvor myndighederne 

for aktiviteter i forhold til kontraktoptimering eller 

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

drift gennem genudbud og kontraktoptimering
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it

drift er skabt et større fokus på 
e fleste myndigheder har 

drift, 
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

Der er dog meget stor variation i de 
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

, så gode erfaringer deles. 

hvilke ydelsesområder 
for ydelseskategorien infrastrukturdrift

også udledes en
seret 15,3 mio. kr.

benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
, svaren
re oplyst

bestemt 

Gevinster per ydelsesområde 

evinster per ydelsesområde

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
Dernæst er der også realiseret store økonomiske 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

ræver større kendskab til den forretningsmæssige 

 

kontrakter oplyst, at man har forsøgt at 
men uden noget økonomisk resultat. 

traktoptimering er igangsat på fem
kontrakter, hvor myndighederne 

for aktiviteter i forhold til kontraktoptimering eller 

Konklusion og anbefalinger om samlet gevinstrealisering

realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
kontraktoptimering, hvorfor det kan konkluderes, at de

drift gennem genudbud og kontraktoptimering
Samtidig kan det konkluderes, at der gennem it-

drift er skabt et større fokus på 
e fleste myndigheder har 

drift, og
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

Der er dog meget stor variation i de 
indmeldte økonomiske gevinster, hvorfor det er væsentligt at sikre en viden

 

hvilke ydelsesområder 
for ydelseskategorien infrastrukturdrift

også udledes en
seret 15,3 mio. kr.

benyttet sig af muligheden for at optimere kontraktøkonomien ved at opsige 
, svarende til en årlig 

oplyst
bestemt ydelsesområde

 

evinster per ydelsesområde

Det kan konkluderes, at de største økonomiske gevinster er 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 

med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 
Dernæst er der også realiseret store økonomiske 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
drift. Dette er i overensstemmelse med, at der generelt er mindre 
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ræver større kendskab til den forretningsmæssige 

kontrakter oplyst, at man har forsøgt at 
men uden noget økonomisk resultat. 

traktoptimering er igangsat på fem
kontrakter, hvor myndighederne 

for aktiviteter i forhold til kontraktoptimering eller 
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realiseret betydelige økonomiske gevinster gennem
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drift gennem genudbud og kontraktoptimering
driftsanalysen og etableringen af 
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Dernæst er der også realiseret store økonomiske 
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generelt er mindre mulighed for 
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ræver større kendskab til den forretningsmæssige 
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Dernæst er der også realiseret store økonomiske 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
mulighed for 
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realiseret på 
Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 
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Dernæst er der også realiseret store økonomiske 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur
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Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 
med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 

Dernæst er der også realiseret store økonomiske 
ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur

mulighed for 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

ræver større kendskab til den forretningsmæssige 

kontrakter oplyst, at man har forsøgt at 
men uden noget økonomisk resultat. 

 
har 

for aktiviteter i forhold til kontraktoptimering eller 

genudbud og 

drift gennem genudbud og kontraktoptimering
driftsanalysen og etableringen af 

håndteringen af 

på næsten alle kontrakter er der 
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

Der er dog meget stor variation i de 
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falder 

inden
Endelig har myndighederne 

økonomisk gevinst på 
1 mio. 

Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 
med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 

Dernæst er der også realiseret store økonomiske 
ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur

mulighed for 
effektivisering, jo tættere man kommer på applikationslaget, som ofte er mere 

kontrakter oplyst, at man har forsøgt at 
men uden noget økonomisk resultat. 

har 

genudbud og 

drift gennem genudbud og kontraktoptimering.
driftsanalysen og etableringen af 

der 
igangsat eller gennemført aktiviteter med henblik på at optimere kontrakten eller 

deling 

falder 

inden 
Endelig har myndighederne 

på 
mio. 

Dette er i overensstemmelse med de generelle markedstrends 
med faldende priser på hardwarekomponenter, større og billigere driftscentre og 

ster på applikationsdrift, men ikke i nær samme omfang som på infrastruktur-
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4.5

På de 33 kontrakter 
kontrakter
i forhold til 
fem
økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
bemærkes
kunne spore et kvalite

Figur 7

4.5.1

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 
på de genudbudt
udnytte 
gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
ydelserne skal genudbydes.
en forlængelse eller en opsigelse af 
samt
leverandør.

Som et eksempel på, hvordan myndighede
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 
Lønsystem.

4.6

Myndighederne har 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 
kan opgøres til 66,8 
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Ved en nærmere analyse a
konkluderes, at
stammer 

 

Statusrapport for statens outsourcede it

4.5

På de 33 kontrakter 
kontrakter
i forhold til 
fem
økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
bemærkes
kunne spore et kvalite

Figur 7

4.5.1

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 
på de genudbudt
udnytte 
gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
ydelserne skal genudbydes.
en forlængelse eller en opsigelse af 
samt
leverandør.

Som et eksempel på, hvordan myndighede
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 
Lønsystem.

4.6

Myndighederne har 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 
kan opgøres til 66,8 
mio. kr. p
mio. kr. 

Ved en nærmere analyse a
konkluderes, at
stammer 

Statusrapport for statens outsourcede it

4.5 
På de 33 kontrakter 
kontrakter
i forhold til 
fem oprindelige kontrakter 
økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
bemærkes
kunne spore et kvalite

Figur 7

4.5.1 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 
på de genudbudt
udnytte 
gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
ydelserne skal genudbydes.
en forlængelse eller en opsigelse af 
samt til 
leverandør.

Som et eksempel på, hvordan myndighede
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 
Lønsystem.

4.6 
Myndighederne har 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 
kan opgøres til 66,8 
mio. kr. p
mio. kr. 

Ved en nærmere analyse a
konkluderes, at
stammer 

Statusrapport for statens outsourcede it

 Gevinster

På de 33 kontrakter 
kontrakter
i forhold til 

oprindelige kontrakter 
økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
bemærkes
kunne spore et kvalite

Figur 7 

 Konklusion og anbefalinger om g

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 
på de genudbudt
udnytte optioner
gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
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Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 
på de genudbudt

optioner
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ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

Sammenholdt med
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
under bør der tages højde for

en forlængelse eller en opsigelse af kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

Som et eksempel på, hvordan myndighede
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

ved kontraktoptimering

gevinster på 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

i årlig effekt
r kontrakt, som dog fordeler sig meget ulige 

 

hvilke aktiviteter 
stammer 

ser og rutiner

Statusrapport for statens outsourcede it-

været gennemført 
er realiseret 

et i den oprindelige kontrakt
varierer fra 1

økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
erne i tillæg til de rene 

tsløft, som beskrevet i afsnit 3

genudbud 

Konklusion og anbefalinger om gevinster 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

Sammenholdt med
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
under bør der tages højde for

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

Som et eksempel på, hvordan myndighede
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

ved kontraktoptimering

gevinster på 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

i årlig effekt
r kontrakt, som dog fordeler sig meget ulige 

hvilke aktiviteter 
stammer fra 

ser og rutiner

-drift

været gennemført 
er realiseret 15

et i den oprindelige kontrakt
varierer fra 1,0 

økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
erne i tillæg til de rene 

tsløft, som beskrevet i afsnit 3

evinster 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

Sammenholdt med
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
under bør der tages højde for

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra genudbud 
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

ved kontraktoptimering 

gevinster på 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

i årlig effekt, hvilket svarer
r kontrakt, som dog fordeler sig meget ulige 

hvilke aktiviteter 
fra kategorien 

ser og rutiner

drift 

været gennemført 
15,1 

et i den oprindelige kontrakt
 mio. kr. 

økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
erne i tillæg til de rene 

tsløft, som beskrevet i afsnit 3

evinster 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

Sammenholdt med
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
under bør der tages højde for

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

  

gevinster på 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

, hvilket svarer
r kontrakt, som dog fordeler sig meget ulige 

hvilke aktiviteter 
kategorien 

ser og rutiner

 

været gennemført genudbud
 mio. kr.

et i den oprindelige kontrakt
mio. kr. 

økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
erne i tillæg til de rene 

tsløft, som beskrevet i afsnit 3

evinster 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

Sammenholdt med
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
under bør der tages højde for

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

gevinster på 11
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

, hvilket svarer
r kontrakt, som dog fordeler sig meget ulige 

hvilke aktiviteter der
kategorien 

ser og rutiner og

genudbud
mio. kr.

et i den oprindelige kontrakt
mio. kr. 

økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
erne i tillæg til de rene økonomiske gevinster

tsløft, som beskrevet i afsnit 3

evinster ved genudbud

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

Sammenholdt med myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
under bør der tages højde for

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

11 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

, hvilket svarer
r kontrakt, som dog fordeler sig meget ulige 

der generer disse gevinster
kategorien 

og 

genudbud
mio. kr.

et i den oprindelige kontrakt. De 
mio. kr. til 29

økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
økonomiske gevinster

tsløft, som beskrevet i afsnit 3.3.1

ved genudbud

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
under bør der tages højde for

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

 ud af 1
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

, hvilket svarer
r kontrakt, som dog fordeler sig meget ulige 

generer disse gevinster
kategorien genforhan

 3,5 

genudbud
mio. kr. i årlig

. De 
til 29

økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 
økonomiske gevinster

.3.1

ved genudbud

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
under bør der tages højde for

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

ud af 1
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

, hvilket svarer 
r kontrakt, som dog fordeler sig meget ulige fra 200.000 kr

generer disse gevinster
genforhan
5 mio. kr.

genudbud af ydelserne i fem
i årlig
. De årlige 

til 29,4 
økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. 

økonomiske gevinster
.3.1 ved genudbud

ved genudbud

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
under bør der tages højde for

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

ud af 15
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

 til et gennemsnit på 
fra 200.000 kr

generer disse gevinster
genforhan
mio. kr.

af ydelserne i fem
i årlige 

årlige 
,4 mio. kr.

økonomiske gevinster varierer fra 0,2 mio. kr. til 12 mio. kr. De
økonomiske gevinster

ved genudbud

ved genudbud

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
under bør der tages højde for 

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

5 kontrakter, hvor 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

til et gennemsnit på 
fra 200.000 kr

generer disse gevinster
genforhan
mio. kr.

af ydelserne i fem
 økonomiske gevinster

årlige 
mio. kr.
Det 

økonomiske gevinster
ved genudbud

ved genudbud 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
 fordelene ved enten 

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

kontrakter, hvor 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

til et gennemsnit på 
fra 200.000 kr

generer disse gevinster
genforhandling
mio. kr. stammer fra 

af ydelserne i fem
økonomiske gevinster

årlige drifts
mio. kr.

t skal endvidere 
økonomiske gevinster

ved genudbud

 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
fordelene ved enten 

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 
henvises til afsnit 5, som indeholder en detaljeret gennemgang af 
Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

kontrakter, hvor 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

til et gennemsnit på 
fra 200.000 kr

generer disse gevinster
dling
stammer fra 

af ydelserne i fem
økonomiske gevinster
drifts

mio. kr. og de 
skal endvidere 

økonomiske gevinster
ved genudbud

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
fordelene ved enten 

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 

Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

kontrakter, hvor 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

til et gennemsnit på 
fra 200.000 kr

generer disse gevinster
dling, 15,4 
stammer fra 

af ydelserne i fem
økonomiske gevinster
driftsvederlag 

og de 
skal endvidere 

økonomiske gevinster ofte vil 
ved genudbud. 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for
fordelene ved enten 

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 

Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

kontrakter, hvor 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. 

til et gennemsnit på 
fra 200.000 kr. op

generer disse gevinster
15,4 

stammer fra 

af ydelserne i fem
økonomiske gevinster

vederlag 
og de 

skal endvidere 
ofte vil 
 

 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

gevinster at hente ved, at myndighederne har en underbygget strategi for, hvornår 
fordelene ved enten 

kontrakten set i forhold til markedets priser 
omkostningerne forbundet med udbud og transition til alternativ 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 

Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

kontrakter, hvor 
myndighederne aktivt har forsøgt at optimere på de indgåede kontrakter. Gevinsten 

til et gennemsnit på 
op til 32

generer disse gevinster, kan det 
15,4 mio. kr. 

stammer fra 

af ydelserne i fem 
økonomiske gevinster

vederlag 

skal endvidere 
ofte vil 

 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

, hvornår 
fordelene ved enten 

kontrakten set i forhold til markedets priser 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 

Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

kontrakter, hvor 
Gevinsten 

til et gennemsnit på 
til 32

, kan det 
mio. kr. 

stammer fra større 

økonomiske gevinster
vederlag i de 

skal endvidere 
ofte vil 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

, hvornår 
fordelene ved enten 

kontrakten set i forhold til markedets priser 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 

Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

Gevinsten 
til et gennemsnit på 6,1

til 32,5

, kan det 
mio. kr. 
større 

10

økonomiske gevinster
i de 

skal endvidere 

Med udgangspunkt i et begrænset datagrundlag skal man være forsigtig med at 
udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

myndighedernes tendens til at 
for forlængelse, er der en indikation af, at der kan være yderlige 

, hvornår 
fordelene ved enten 

kontrakten set i forhold til markedets priser 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 

Finansministeriets (Moderniseringsstyrelsens) gevinster ved genudbud af Statens 

Gevinsten 
6,1 
,5 

, kan det 
mio. kr. 
større 

10 

økonomiske gevinster 
i de 

udlede for definitive konklusioner. Det kan imidlertid registreres, at myndighederne 
ved genudbud har opnået en gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 34 pct. 

, hvornår 

rne kan realisere gevinster fra genudbud 

Gevinsten 

, kan det 
mio. kr. 
større 



 

Statusrapport for statens outsourcede it

engangsbesparelse
kategorien håndhævelse/administration af kontrakten. 
kr. 
bunder i
foregående kategori

Figur 8

4.6.1

Det kan registreres, at myndighederne ved 
gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 
variationer i, hvor store økonomiske gevins
kontrakter. 

Dette
implementerer en optimeringsplan for den enkelte kontrakt.
indikationer på, at

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve
optimering på en kontrakt.
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gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve

-driftsanalysen

-drift

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
kategorien håndhævelse/administration af kontrakten. 

ne har 
har kunnet 

kontraktoptimering 

evinster 

Det kan registreres, at myndighederne ved 
gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 
variationer i, hvor store økonomiske gevins

gevinster at hente ved
implementerer en optimeringsplan for den enkelte kontrakt.

væsentligt, at de gode erfarin

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve

driftsanalysen

drift 

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
kategorien håndhævelse/administration af kontrakten. 

har 
har kunnet kategorise

kontraktoptimering 

evinster 

Det kan registreres, at myndighederne ved kontraktoptimering
gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 
variationer i, hvor store økonomiske gevinster der er realiseret på de enkelte 

gevinster at hente ved
implementerer en optimeringsplan for den enkelte kontrakt.

væsentligt, at de gode erfarin

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve

driftsanalysen

 

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
kategorien håndhævelse/administration af kontrakten. 

har angivet under kategorien 
kategorise

kontraktoptimering 

evinster 

kontraktoptimering
gennemsnitlig årlig økonomisk gevinst på ca. 24 

ter der er realiseret på de enkelte 

gevinster at hente ved
implementerer en optimeringsplan for den enkelte kontrakt.

væsentligt, at de gode erfarin

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve

driftsanalysen

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
kategorien håndhævelse/administration af kontrakten. 

angivet under kategorien 
kategorise

kontraktoptimering 

evinster ved kontraktoptimering

kontraktoptimering
 pct.

ter der er realiseret på de enkelte 

gevinster at hente ved
implementerer en optimeringsplan for den enkelte kontrakt.

væsentligt, at de gode erfarin

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve

driftsanalysen

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
kategorien håndhævelse/administration af kontrakten. 

angivet under kategorien 
kategorise

kontraktoptimering – fordelt p

ved kontraktoptimering

kontraktoptimering
pct. Der er dog betydelig 

ter der er realiseret på de enkelte 

gevinster at hente ved
implementerer en optimeringsplan for den enkelte kontrakt.

væsentligt, at de gode erfarin

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve

driftsanalysen. 

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
kategorien håndhævelse/administration af kontrakten. Den store post på 44,5 

angivet under kategorien 
kategorisere disse inden

fordelt p

ved kontraktoptimering

kontraktoptimering
Der er dog betydelig 

ter der er realiseret på de enkelte 

gevinster at hente ved, 
implementerer en optimeringsplan for den enkelte kontrakt.

væsentligt, at de gode erfaringer deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve

 

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
Den store post på 44,5 

angivet under kategorien 
re disse inden

fordelt p

ved kontraktoptimering

kontraktoptimering
Der er dog betydelig 

ter der er realiseret på de enkelte 

 at myndighederne 
implementerer en optimeringsplan for den enkelte kontrakt.

ger deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
Den store post på 44,5 

angivet under kategorien 
re disse inden

fordelt p

ved kontraktoptimering

kontraktoptimering
Der er dog betydelig 

ter der er realiseret på de enkelte 

at myndighederne 
implementerer en optimeringsplan for den enkelte kontrakt. Men de

ger deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
Den store post på 44,5 

angivet under kategorien 
re disse inden

fordelt pe

ved kontraktoptimering

kontraktoptimering har opnået en 
Der er dog betydelig 

ter der er realiseret på de enkelte 

at myndighederne 
Men de

ger deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ve

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
Den store post på 44,5 

angivet under kategorien 
re disse inden

er aktivitet

ved kontraktoptimering

har opnået en 
Der er dog betydelig 

ter der er realiseret på de enkelte 

at myndighederne 
Men de

ger deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem
gang af Finansministeriets (Digitaliseringsstyrelsens) gevinster ved kontrakt

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
Den store post på 44,5 

angivet under kategorien 
re disse inden 

r aktivitet

ved kontraktoptimering

har opnået en 
Der er dog betydelig 

ter der er realiseret på de enkelte 

at myndighederne 
Men der er også 

ger deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem

d kontrakt

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
Den store post på 44,5 

angivet under kategorien 
 for de fire

 

r aktivitet

ved kontraktoptimering

har opnået en 
Der er dog betydelig 

ter der er realiseret på de enkelte 

at myndighederne 
r er også 

ger deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem

d kontrakt

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
Den store post på 44,5 

angivet under kategorien ”andet”
for de fire

 

r aktivitet

ved kontraktoptimering 

har opnået en 
Der er dog betydelig 

ter der er realiseret på de enkelte 

at myndighederne 
r er også 

ger deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem

d kontrakt

Der er ikke indmeldt økonomiske gevinster inden for 
Den store post på 44,5 

”andet”
for de fire

r aktivitet 

har opnået en 

ter der er realiseret på de enkelte 

at myndighederne 
r er også 

ger deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem

d kontrakt-

Den store post på 44,5 mio. 
”andet”,

for de fire 

har opnået en 

ter der er realiseret på de enkelte 

ger deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt
optimering, henvises til afsnit 6 nedenfor, som indeholder en detaljeret gennem-

11

mio. 
, 
 

ger deles på tværs af staten.

Som et eksempel på, hvordan myndighederne kan realisere gevinster fra kontrakt-
-

11 

mio. 

ger deles på tværs af staten. 

-
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5 Case – Gevinster ved genudbud   

5.1 Baggrund 

Som følge af et EU-udbud indgik Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) i 
januar 2013 en ny kontrakt med CSC om drift og applikationsforvaltning af Statens 
Lønsystem (SLS). Den nye kontrakt træder i kraft den 1. januar 2014 og har en 
løbetid på fire år med mulighed for tre forlængelsesår. 

5.2 Gevinster  

Den nye kontrakt indebærer en fornyelse af SLS’s infrastruktur, som blandt andet 
bidrager til udmøntning af en betydelig årlig økonomisk gevinst på driften af SLS. 
Som yderligere faktorer til den opnåede prisreduktion kan peges på den generelle 
markedsudvikling med nedadgående priser, generelle teknologiske forbedringer 
samt større priskonkurrence på markedet på udbudstidspunktet.  

Vederlaget til applikationsforvaltning dækker timebaserede ydelser. Mængden af 
timer ligger nogenlunde fast på årsbasis, men kan i den nye kontrakt ændres af 
Finansministeriet fra år til år for at afspejle det forventede behov, hvilket giver 
kontrakten yderligere fleksibilitet. 

Timeprisen i den nye kontrakt er reduceret med ca. 20 pct. i forhold til det hidtidige 
niveau. Samtidig har Finansministeriet opnået en række kvalitative forbedringer 
som fx reduktion af kompleksitet i driftsinfrastrukturen ved nedlæggelse af central 
klientdrift og udflytning af SLS-applikationen til brugernes arbejdspladser samt 
omlægning af afregningsform for den centrale maskinkapacitet, idet svartider og 
ikke CPU-kapacitet fordres konstant. De tre primære gevinster er således en lavere 
pris, større fleksibilitet i forhold til ydelser på kontrakten samt kvalitative 
forbedringer. 

5.3 Finansministeriets erfaringer og anbefalinger 

Den eksisterende kontrakt er baseret på et udbud i 2006/2007, hvor der på grund 
af den daværende højkonjunktur generelt var høj kapacitetsudnyttelse i it-
branchen. Dette forhold vurderes i ikke ubetydelig grad at have påvirket udbuds-
forretningens resultat, hvor alene CSC bød på opgaven. 

En erfaring fra SLS-udbuddet i 2006/2007 er derfor, at der – så vidt det er muligt – 
bør indgå en vurdering af de generelle markedsmæssige omstændigheder ved 
fastlæggelse af tidspunktet for genudbud af større drifts- og applikations-
forvaltningsopgaver. 

Den nye SLS-kontrakt giver i den relation en fleksibilitet, idet udløbet kan ske efter 
2017 eller de efterfølgende tre år alt efter, hvad myndigheden måtte ønske. Ved at 
have en sådan spændvidde i sine udbudsmuligheder kan man bedre udbyde på det 
optimale tidspunkt i forhold til fx markedssituationen og andre kontrakter internt i 
forretningen, der eventuelt kan konsolideres til et samlet udbud. Det kræver dog, 
at man er opmærksom på markedet og sin kontraktportefølje, hvis man skal 
ramme det optimale udbudstidspunkt. 
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6 Case – Gevinster ved 
kontraktoptimering 

6.1 Baggrund 

Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen) har igennem en årrække haft en 
kontrakt med en unavngiven it-leverandør vedrørende drift og vedligeholdelse af et 
større fællesoffentligt system. Finansministeriet har løbende optimeret kontrakten 
og driften af systemet i et godt samarbejde med leverandøren. Dette har flere 
gange givet økonomiske gevinster på driften, både via omlægning af processer og 
rutiner og via en systematisk håndhævelse og administration af kontrakten. 

6.2 Gevinster 

I 2013 har Finansministeriet foretaget en analyse af behovet for lagringskapacitet. 
Finansministeriet har via kontrakten tilkøbt ekstra kapacitet til lagring af data, 
hvilket i 2013 har kostet en mio. kr., og der har været et stigende behov for 
lagring, hvilket ville betyde stigende omkostninger til kapacitet. Finansministeriet 
har nu fundet en måde at omlægge processer og rutiner, som helt fjerner behovet 
for ekstra kapacitet og betyder, at tilkøbet af lagringsplads kan opsiges med 
virkning fra 2014. Det giver Digitaliseringsstyrelsen en årlig besparelse på mindst 
en mio. kr. 

Finansministeriet har også løbende fundet økonomiske gevinster gennem 
håndhævelse og administration af kontrakten, hvor især sammenholdelse af 
fakturaer og kontraktens prisbilag har afsløret nogle fejl i den oprindelige 
opsætning af faktureringsgrundlaget. Det er blevet opdaget, at en enkeltstående 
ydelse igennem flere år var blevet faktureret ud fra en anden pris end den, der var 
angivet i prisbilaget. Forskellen mellem den fakturerede pris og den korrekte pris 
beløb sig til 774.685 kr. over to år. I et andet tilfælde blev der faktureret dobbelt 
for en ydelse på 301.200,35 kr. Endvidere har pristalsreguleringen voldt problemer, 
hvor der i kontrakten er anført, at priserne justeres efter nettoprisindekset to 
gange årligt, blev de i faktureringen reguleret fire gange årligt, hvilket gav en 
forskel på ca. 40.000 kr. 

6.3 Finansministeriets erfaringer og anbefalinger 

Finansministeriet har erfaret, at det er meget væsentligt, at der er en dygtig 
medarbejder tilknyttet kontrakten, som både har et godt kendskab til kontrakten 
og dens håndtag og har en forståelse for den forretningsmæssige kontekst. 
Samtidig er det væsentligt at følge op på kontrakten løbende og tage gennemgang 
af fakturering seriøst. Finansministeriet har ikke oplevet, at hverken omlægning af 
processer og rutiner eller en øget håndhævelse og administration af kontrakten har 
forringet forholdet til leverandøren. Tværtimod har leverandøren værdsat, at der på 
kundesiden blev en til stadighed mere professionel tilgang til håndteringen af 
systemet og kontrakten, så dialogen mellem kunde og leverandør kunne blive mere 
kvalificeret. Samtidig må det erkendes, at nogle af de fejl, der blev opdaget i 
fakturagrundlaget undervejs i driftsfasen formodentlig kunne have været undgået, 
hvis der i transitionsfasen havde været et tættere samarbejde om opsætningen af 
fakturering mellem kunde og leverandør. 
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7 Status på Rådgivningssekretariatet 
for it-drifts arbejde   

Digitaliseringsstyrelsen har i 2013 gennemført og igangsat en række aktiviteter 
med henblik på at etablere Rådgivningssekretariatet for it-drift og opbygge 
rammerne for at kunne hjælpe myndighederne med sparring og rådgivning. De 
væsentligste indsatser er: 

7.1 Etablering af Rådgivningssekretariatet for it-drift og organisering af 
indsatsen 

Rådgivningssekretariat for it-drift er etableret som en del af Ministeriernes projekt-
kontor, og der inddrages aktivt erfaringer fra etableringen af Ministeriernes projekt-
kontor i arbejdet. Der er etableret en styregruppe på tværs af staten med 
repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Skatteministeriet, Justits-
ministeriet, Forsvarsministeriet, Ministeriet for sundhed og forebyggelse og Miljø-
ministeriet. Finansministeriet har formandskabet. Samtidig er der etableret rammer 
for netværksaktiviteter med henblik på at udbrede erfaringer og dele viden på 
tværs af staten, og afholdt en række ERFA-arrangementer. 

7.2 Myndighedsrundtur 

Digitaliseringsstyrelsen har primo 2013 afholdt møder med alle myndigheder, som 
har kontrakter, der indgår blandt de 38 kontrakter. Formålet med møderne var 
først og fremmest at skabe en opmærksomhed omkring it-driftsanalysens resultater 
og at skabe fokus på at professionalisere håndteringen af den outsourcede it-drift. 
Myndighederne blev præsenteret for it-driftsanalysens resultater på deres 
ministerområde og for de foreløbige planer for igangsættelsen af 
Rådgivningssekretariatet for it-drifts indsats. Møderne blev samtidig afholdt med 
henblik på at give Digitaliseringsstyrelsen dels en orientering om kontrakternes 
indhold og myndighedernes behov og ønsker for generel og konkret rådgivning og 
dels en status for myndighedens arbejde med kontrakten og en opdatering af de 
data, som indgik i it-driftsanalysen fra 2012. 

7.3 Porteføljeoverblik 

Der er etableret et porteføljeoverblik over de 38 kontrakter, der indgår i første fase 
af Digitaliseringsstyrelsens arbejde på it-driftsområdet, som senest er opdateret i 
forbindelse med denne statusrapport. Porteføljeoverblikket har til formål at skabe 
overblik over kontrakter vedrørende outsourcet it-drift med henblik på at skabe et 
bedre beslutningsgrundlag på tværs af staten, at muliggøre erfaringsudveksling og 
genbrug og at danne grundlag for at planlægge og prioritere indsatsen i 
Digitaliseringsstyrelsen og indsamle de gode erfaringer, som skabes med indsatsen. 

7.4 Rådgivning 

Digitaliseringsstyrelsen har påbegyndt den konkrete rådgivning af myndighederne. 
Rådgivningen har taget afsæt i konkrete udfordringer, som de seks myndigheder 
har oplevet med deres kontrakter, og i de anbefalinger, som it-driftsanalysen fra 
2012 gav. Rådgivningsaktiviteterne har for det første haft til formål at yde konkret 
rådgivning om udvalgte kontrakter ud fra en prioritering af, i hvilke af de 38 
kontrakter, der lå den største volumen. For det andet har formålet været at få 
erfaringer med, hvilken type af rådgivning der er behov for hos myndighederne 
med henblik på at kunne udarbejde fælles politikker og retningslinjer for it-drift i 
fase to af arbejdet på it-driftsområdet. 



 

15 

Statusrapport for statens outsourcede it-drift 

Rådgivningen har yderligere bidraget til at skærpe myndighedernes fokus på de 
udfordringer, som det at professionalisere håndteringen af outsourcet it-drift 
rummer. 

 

Figur 9 - Gennemførte rådgivningsaktiviteter fordelt på typer af 

rådgivning 
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8 Fremtiden for 
Rådgivningssekretariatet for it-drift 

Med udgangspunkt i erfaringer fra it-driftsanalysen og de erfaringer, som er 
erhvervet i forbindelse med det første års arbejde med Rådgivningssekretariatet for 
it-drift arbejder Digitaliseringsstyrelsen blandt andet videre med en model, som 
fremmer det tværministerielle samarbejde inden for it-driftsområdet. 
Digitaliseringsstyrelsen planlægger således en indsats i forhold til at udarbejde 
fælles politikker og retningslinjer for it-drift med henblik på at kunne stille tvær-
ministerielle skabeloner og processer, der afspejler bedste praksis for indkøb og 
styring af it-drift til rådighed for de enkelte ministerier. Dette kan støtte 
ministerierne i deres interne indsatser for at opnå en mere omkostningsbevidst it-
drift. Digitaliseringsstyrelsens arbejde med fælles politikker og retningslinjer vil 
tage udgangspunkt i bedste praksis dels i form af de gode resultater, som 
ministerierne skaber, og dels i form af kendte rammeværker. 

Det er i den sammenhæng et succeskriterium for Digitaliseringsstyrelsen, at de 
fremtidige modeller bliver designet ud fra en fælles antagelse af, at det kan betale 
sig for ministerierne at bidrage med deres viden og erfaringer. Eksempelvis 
kommer det alle myndigheder til gode, at der indsamles erfaringer, data og 
informationer, der kan benyttes på tværs af myndighederne til udarbejdelse af de 
individuelle myndighedsspecifikke strategier for egen it-driftsportefølje.  
Digitaliseringsstyrelsens fokus vil i første omgang være at samle, opbygge og 
udbrede viden om bedste praksis fx ved at udarbejde vejledninger og redskaber 
samt ved konkret at rådgive de myndigheder, som retter henvendelse til 
sekretariatet med ønske om rådgivning. På længere sigt er det forventningen, at 
rådgivningen også vil bestå i en mere opsøgende funktion, hvor Digitaliserings-
styrelsen tager kontakt til myndigheder for at tilbyde rådgivningen og udbrede 
kendskabet til og brugen af bedste praksis på området. I forbindelse med 
forberedelsen af fase to for indsatsen på it-driftsområdet vil Digitaliseringsstyrelsen 
undersøge mulighederne for at kunne etablere det rette grundlag for rådgivningen 
ved at supplere den empiri, som myndighederne indmelder, med opbygningen af 
fælles politikker og retningslinjer for styring af it-drift baseret på blandt andet 
bedste praksis inden for it-driftsmodeller, leverandørstyring, kontraktstyring, udbud 
og styringsmodeller for området generelt. 
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Appendiks A – Definitioner i 
forbindelse med it-driftsanalysen  
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Appendiks B – Oversigt de 33 
kontrakter, som indgår i 
statusrapporten  
Ministerium Kontrakter Leverandører 

 Antal Navn 

Beskæftigelsesministeriet 1 Steria 

Erhvervs- og vækstministeriet 2 KMD, Atea 

Finansministeriet 5 KMD, Evenex, CSC, 
NNIT 

Forsvarsministeriet 2 IBM, CSC 

Justitsministeriet 2 DSI Data, Dania 
Data,  

Ministeriet for børn og undervisning 1 IBM 

Ministeriet for sundhed og 
forebyggelse 

4 IBM, Trifork, KMD, 
CGI 

Skatteministeriet 10 CSC, KMD, Steria, 
Atos, CGI, Atea, 
IBM 

Transportministeriet 4 Atos, Fujitsu, KMD 

Økonomi- og indenrigsministeriet 2 KMD, CSC 

 

 


