
                                                                                                                                               

 
                              

 

 

Følgende beskrivelse af niveauerne: 

  

Niveau   

kontrakt- og leverandørstyringen Ad hoc og ingen processer eller værktøjer. 

 

Niveau  

Excel ark eller lignende og It-Contract Manager, rollen er dog uden egentlig autoritet eller ansvar. 

 

Niveau  

Mere struktureret, og ledelsen anerkender Contract Management og Contract Managementværktøj 
er defineret og et evt. system implementeres. 

 

Niveau  

Contract Management er en integreret proces og betragtes som en strategisk og forretningskritisk 
disciplin. 

 

Niveau  

Organisationen har en fuldt integreret Contract Management Governance og Contract Managers har 
ansvar og kompetencer er på et højt niveau. 



                                                                                                                                               
None  

På dette niveau udføres Contract Managementarbejdet på Ad hoc basis. Kontrakter opbevares i papirformat i 
arkivskabe og der er ingen formelle eller standardiserede processer, roller eller ansvarsbeskrivelser. Her foregår 
kontrakt- og leverandørstyringen Ad hoc og er afhængig af de enkelte medarbejderes individuelle faglighed og 
ambitioner. Styringen foregår decentralt og ofte af flere forskellige personer, der ikke nødvendigvis koordinerer og 
videndeler. Implementering af forbedringer når sjældent ud i organisationen, idet der netop ikke forefindes 
processer eller værktøjer, der understøtter målinger, indsamling af data, rollefordeling mv. It-Contract 
Managementrollen kun delvist anerkendt, og der er ikke placeret ansvar hos Contract Manageren. 

 

Centralize  

Dette niveau er Contract Management løftet, således at der nu er fokus på at skabe et overblik over kontrakterne, 
indeholdende for eksempel forpligtelser som performance, betalingsbetingelser, opsigelse og udløb. Dette 
medfører et behov for en form for kontraktdatabase, hvilket på dette modenhedsniveau ofte vil være i form af et 
Excel ark eller lignende. Her vil leverandørstyringen begynde at være mere målrettet, idet der i forretningen så 
småt udpeges strategiske leverandører, og der defineres målepunkter for disse. Risikostyring begynder at blive 
brugt Ad hoc. 

På dette niveau udpeges der eventuelt en It-Contract Manager, dog uden at rollen har en egentlig autoritet eller 
ansvar. Kontrakten behandles overordnet fortsat decentralt i forhold til forhandling, styring og måling. Der vil ofte 
være mere opmærksomhed på indkøb end på drift, og aktiviteterne påbegyndes som hovedregel grundet 
uoverensstemmelser med leverandøren eller manglende levering. Der er fortsat ingen eller få Contract 
Managementprocesser, og de, der måtte være, er ikke implementeret på tværs i organisationen, ligesom der ikke 
er krav om anvendelse af dem. 

  

Standardize 

På dette niveau er funktionen blevet mere struktureret, og ledelsen anerkender Contract Management som 
et rådgivende kompetencecenter, der bidrager til forretningens succes og ikke blot sikrer korrekt fakturering.  

Roller og ansvar er defineret, dokumenteret og beskrevet, ligesom It-Contract Manageren har fået fast ansvar og 
opgaver. Behovet for et Contract Managementværktøj er defineret og et standardrammesystem implementeres. 
Der er fastsat processer for It-Contract Management, indeholdende best practice, processer for forbedringer, 
performancemålinger, identifikation af risici mv. På dette niveau etableres der samarbejdsorganisationer, og de 
forskellige leverandører klassificeres i forhold til, hvilke leverandører der skal fokuseres særligt på. 

 

Systematize 

Dette niveau er det integrerede niveau, idet It-Contract Management her er blevet en integreret proces og 
betragtes som en strategisk og forretningskritisk disciplin. Processer og standarder er integreret med de 
øvrige forretningsprocesser. Leverandør- og kontraktstyring er koordineret, og der planlægges fremadrettede 
strategiske og administrative aktiviteter i forhold til effektiv risikostyring, standardmålinger, sikkerhed, 
compliance, dokumentation, evaluering og belønning eller eskalation for underperformance. Nu fokuserer 
organisationen på aktiv on-going leverandør- og kontraktstyring, hvor der ses på tværs af roller, og ofte er 
topledelsen involveret, ligesom kontraktens slutbrugere deltager. 

 

Optimize  

Dette niveau i modenhedsskalaen er organisationen på det optimerede niveau, hvilket vil sige, at organisationen 
har en fuldt integreret Contract Management Governance. It-Contract Managements ansvar og kompetencer 
er på et højt niveau, ligesom Contract Management har beslutningskompetencer og forståelse for markedet. 
Contract Management inddrages i organisationens strategiske planlægning og i Program- og Portofolie 
Management. Der er høj grad af proaktiv styring, hvilket betyder, at brandslukning og reaktiv styring er 
minimeret. Kontraktcyklussen anses som en naturlig del af den strategiske planlægning i organisationen og 
Contract Manageren forventes at supportere det overordnede mål mere end den enkelte kontrakt. Der måles på 
selve Contract Managementprocessen via systematisk KPI måling. Der sikres Lessons-learned og best practices 
program og løbende procesforbedring. 

 


