
IKA Tænketanken Contract Management 

Online møde den 22. februar 2023 kl. 10.00-12.00 

Deltagerliste vedlagt 

Tovholder: Pernille Hou, Varde Kommune 

Dagsorden:  

• Velkommen og bordet rundt 
• Status på tænketanken og ønsker til fremtiden: rammerne og gruppens formål, ønsket antal møder 
• Tovholder – Delt rolle med Pernille, som går på barsel 
• Oplæg: Implementering og opretholdelse af anvendelsen af Contract management i organisationen 

Ved Contract Manager, Søren And Neesgaard, Herning Kommune 
• Vidensdeling om oplægget 

 

Referat:  

Tovholder byder velkommen og er tovholder på dagens møde. Mødet er indkaldt på baggrund af snakke på 
IKAs CM kursus. Der lægges op til at have kamera tændt, for at gøre mødet mere virkelighedsnært. 
Tovholder gennemgår dagsordenen.  
  
Herefter præsentationsrunde, hvor deltagerne placerer organisationen på en modenhedsskal fra 1-5. Der 
var afsat god tid til præsentationsrunde, for at understøtte formålet om et netværk.  
 
Der er mange deltagere og meget stor interesse for netværket.  
  
Pernille gennemgår formålet med tænketanken. Der bydes ind med ønske om kvartalsvise online møder. 
Hvis der bliver for langt mellem møderne kan det glide ud.  
Der er stemning for et årligt fysisk møde og derudover ca. 3 øvrige møder. Der ønskes rum for netværk og 
sparring og ikke bare oplæg.  
Det foreslås til de virtuelle møder, at der fastsættes to punkter på dagsordenen og at der afsættes god tid 
til sparring og vidensdeling omkring disse emner.  
  
Der forslås oplæg med Fredensborg kommune om rollefordeling og forankring  
  
Det forslås at Fredensborg Kommune også inviteres med som medlem i tænketanken. Pernille Stor vil tale 
med dem herom.  
  
Oplæg fra Søren And Neesgaard, Herning Kommune – præsentation er vedlagt.  
 
Desværre har endnu ingen meldt sig som tovholder på et kommende møde. Tænketanken er 
medlemsdrevet og kan kun drives i samarbejde med en tovholder, der supporteres af IKAs sekretariat.  
 
  



 
Emner til evt.  kommende møder 
 

- Rollefordeling i organisationer -  Hvordan får vi videregivet kontrakten til de decentrale for at sikre 
driften i kontraktperioden. Rollefordeling er også internt mellem udbudskonsulenter og CM 
funktionen. Hvordan varetages denne.  
 

- Udnyttelse af kontraktens krav og vilkår – hvordan udnytter vi de krav som vi reelt har stillet i 
kontrakten og hvordan følger vi op undervejs. Herunder er et meget aktuelt emne - opfølgning på 
grønne krav og prisregulering. Der var også et stort ønske om hvordan vi styrer vores kontrakter så 
vi er mere reaktive fremfor proaktive.  
 
 

- Risikovurdering og herunder segmentering af vores kontrakter.  
 

- Kontraktstyringssystemer – Hvilke funktioner er anvendelige i kontraktstyringssystem og hvilke 
anvender de forskellige kommuner.  
 
 

- Generel introduktion til hvordan kontraktstyring fungerer i de forskellige kommuner. Hvordan er 
det forankret i organisationen og hvordan foregår det i praksis.  
 

- Forankring af CM funktionen både internt men også decentralt.  
 

-  Århus kommune som inspiration særligt i forhold til hvordan deres struktur er sat op.  

 

 

 


