
IKA CM Tænketank
Odense, den 6. marts 2019

Kontraktstyring – ja, men hvordan?
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Dagsorden:

10:00 – 10:10 Velkomst

10:10 – 10:30 Præsentation af deltagere (navn og sted)

10:30 – 10:45 Introduktion til dagens emne

10:45 – 11:45 Præsentation, v. Lisbeth Ravn, sektionsleder for 

Contract Management, Aarhus Kommune

12:00 – 12:45 Frokostpause

12:45 – 14:15 Gruppearbejde og plenum

14:15 – 14:45 Emne(r) til eventuelt

14:45 – 15:00 Afrunding og tak for i dag
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Kontraktstyring / Contract Management – hvor svært kan det være?
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Kontraktstyring – en mangeartet disciplin

• Praktisk

- Opbevaring

- Kontrakterne op af skuffen og registreres

- Systemer

- Styr på relevante milepæle 

- Forlængelse mv.

• Proces/arbejdsgange

- Forankring i organisationen

- Roller og ansvar beskrevet (disponent cntr. 
kontraktejer)

- Alle der har en kontaktflade med 
leverandørerne

- Fokus på kontraktens business case

- Forandringsprojekt
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Forankring
- en ongoing proces 
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Fredensborg Kommune
– eksempel på strategi for Contract 

Management disciplinen

”Contract management er en tværgående, 
forretningsunderstøttende disciplin, som sikrer den 
værdiskabelse, der ligger i at kunne anvende 
Kommunens kontrakter aktivt og styre Kommunens 
leverandørrelationer ensartet og effektivt”
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Lisbeth Ravn, Sektionsleder i Indkøb & Udbud,
Aarhus Kommune

• Indkøber, controller, 
fuldmægtig, afdelingsleder, 
centerchef, indkøbs-
koordinator, chefkonsulent 
og nu sektionsleder

• Medrivende, inspirerende, 
inkluderende og bare et 
dejligt menneske!
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Gruppearbejde

Formål: at gå fra mødet med inspiration til en 
”Handleplan” - hvad gør jeg ifht. fortsat at sætte 
kontraktstyring på dagsordenen på min arbejdsplads? 
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• Tema 1 – Forankringen i organisationen

- Hvordan får jeg skabt ledelsesfokus på kontraktstyring? 
- Hvad er argumentet / incitamentet til at sætte (eller 

fortsat sætte) kontraktstyring på dagsordenen?
- Anerkendes kontraktstyring som en faglig disciplin i din 

organisation? Hvordan?
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Tema 2 Forankring i afdelingen

- Hvordan inddrages kontraktstyringskompetencerne 
i forbindelse med udbudsprocessen? 

- Hvad er mål og visionerne på indkøbsområdet? 
Er kerneopgaverne defineret og italesat? 

- Hvad er kerneopgaven – udbud, politisk 
korrekthed, udnyttelse af skatteborgernes penge 
eller …? 
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Tema 3 Handleplan 

- Hvad vil jeg arbejde videre med ifht. sætte fokus på 
(den fortsatte) forankring af kontraktstyring?

- Hvordan synliggøres resultaterne af indsatsen med 
kontraktstyring? 

- Hvad vil vi gerne kendes for?
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Plenum
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