Skatteudvalget 2016-17
SAU Alm.del Bilag 68
Offentligt

8/2016

Rigsrevisionens beretning om

statens udbud af it-drift
og -vedligeholdelse
afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger

1849

237

147.281

1976

114.6
22.480
December 2016

908

8/
2016

Beretning om statens udbud
af it-drift og -vedligeholdelse
Sttsrevsorerne fremsender denne beretnng
med deres bemærknnger t Foketnget og
vedkommende mnster, f. § 3  ov om
sttsrevsorerne og § 18, stk. 1,  ov om
revsonen f sttens regnskber m.m.
Københvn 2016

Denne beretnng t Foketnget sk behndes føge ov om revsonen f sttens regnskber, § 18:
Sttsrevsorerne fremsender med deres eventuee bemærknnger Rgsrevsonens beretnng t Foketnget og
vedkommende mnster.
Alle ministre undtagen kulturministeren og kirkeministeren fgver en redegørese t beretnngen.
Rgsrevsor fgver et nott med bemærknnger t mnstrenes redegøreser.
P bggrund f mnstrenes redegøreser og rgsrevsors nott tger Sttsrevsorerne endeg stng t beretnngen,
hvket forventes t ske  pr 2017.
Mnstrenes redegøreser, rgsrevsors bemærknnger og Sttsrevsorernes eventuee bemærknnger smes  Sttsrevsorernes Endeg betænknng over sttsregnskbet, som rgt fgves t Foketnget  februr mned –  dette
tfæde Endeg betænknng over sttsregnskbet 2016, som fgves  februr 2018.

Henvendese vedrørende
denne pubkton rettes t:
Sttsrevsorerne
Foketnget
Chrstnsborg
1240 Københvn K
Teefon: 33 37 59 87
Fx: 33 37 59 95
E-m: sttsrevsorerne@ft.dk
Hemmesde: www.ft.dk/sttsrevsorerne
Ydergere eksemprer kn
købes ved henvendese t:
Rosendhs-Schutz Dstrbuton
Herstedvng 10
2620 Abertsund
Teefon: 43 22 73 00
Fx: 43 63 19 69
E-m: dstrbuton@rosendhs.dk
Hemmesde: www.rosendhs.dk
SSN 2245-3008
SBN 978-87-7434-511-7

STATSREVSORERNES BEMÆRKNNG

Statsrevisorernes bemærkning

BERETNING OM STATENS UDBUD AF IT-DRIFT OG
-VEDLIGEHOLDELSE
Sttsrevsorerne hr nmodet om denne undersøgese f sttsge udbud f t-drft og -vedgehodese. Sttsrevsorerne ønskede t f undersøgt:

STATSREVISORERNE,
den 14. december 2016

•

om staten udbyder udliciterede opgaver vedrørende it-drift og -vedligeholdelse

Peder Lrsen

•

årsagerne til eventuelt manglende udbud

Henrk Thorup

•

risikoen for leverandørafhængighed.

Sttens smede udgfter t t-drft og -vedgehodese udgorde c. 4,6 m. kr.  2014. Dgtserngsstyresen hr – p bggrund f en konsuentrpport – estmeret, t sttens smede udgfter t udcteret t-drft udgorde c. 1,5 m. kr.  2011.
Udbudsegnede opgver  stten sk med pssende meemrum sendes  udbud eer p nden
mde mrkedsvurderes. Hensgten er b.., t der ved offentge ndkøb opns bedst mug udnyttese f offentge mder gennem effektv konkurrence.
Mngende udbud f større kontrkter om t-drft og -vedgehodese hr – særgt p SKATs
omrde – været et kendt probem, som Fnnsmnsteret og Foketnget øbende er bevet
orenteret om. Forkrngen hr b.. været, t mngende systemdokumentton hr gort det
dyrt og vnskegt t udbyde systemerne.
Sttsrevsorerne fnder det utfredsstende, t 8 større kontrkter vedrørende t-drft og
-vedgehodese drg hr været udbudt. Kontrkterne thører SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen, og de smede kontrktudgfter svrer t 19 % f kontrktudgfterne t
større kontrkter vedrørende t-drft og -vedgehodese  stten.
Sttsrevsorerne fnder det  den forbndese utfredsstende:
•

at der i 24 ud af 72 gennemgåede kontrakter er risiko for leverandørafhængighed og indi-

•

at SKAT, Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at konkur-

•

at der er er risiko for, at de statslige institutioner som følge af manglende (gen)udbud ikke

kationer på, at kontrakterne er indgået med begrænset konkurrence
renceudsætte og udbyde kontrakter og reducere afhængigheden af leverandørerne
har draget nytte af det generelle prisfald og den teknologiske udvikling på området.
Sttsrevsorerne konstterer med tfredshed, t de 28 nsttutoner, der ndgr  undersøgesen, ved seneste kontrktndgese hr tstræbt t skre ufhængghed og mughed for t
skfte everndør ved udformnngen f kontrkter om t-drft og -vedgehodese.

Kus Frndsen
Lennrt Dmsbo-Andersen
Søren Gde
Vum Chrstensen
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Undersøgesen er en sttsrevsornmodnng, og Rgsrevsonen fgver derfor beretnngen t Sttsrevsorerne  henhod t § 8, stk. 1, og § 17, stk. 2,  rgsrevsoroven, f. ovbekendtgørese nr. 101 f
19. nur 2012.
Beretnngen vedrører e mnsteromrder p fnnsovens § 6-29, undtgen § 21. Kuturmnsteret
og § 22. Krkemnsteret, og undersøgesen dækker  prncppet peroden 1980-2015. Rgsrevsonen
hr derfor vgt kke t opste e mnstre.
Beretnngen hr  udkst været foregt mnstererne, hvs bemærknnger er fspeet  beretnngen.
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1. Introduktion og
konklusion
1.1.

FORMÅL OG KONKLUSION

1. Denne beretnng hnder om sttens udbud f t-drft og -vedgehodese, som Sttsrevsorerne  februr 2016 nmodede Rgsrevsonen om t undersøge, f. bg 1.
2. Anmodnngen udsprnger f, t mgsnet Computerword sden december 2015 hr brgt
en række rtker om Rgspotets og SKATs køb f t-drftsopgver hos CSC. Det fremgr
b.. f rtkerne, t Rgspotet og SKAT hr været bundet t gme t-systemer, og t de
utomtsk hr forænget monkontrkter med CSC de seneste 20 r uden t udbyde kontrkterne, som de sk  henhod t EU’s udbudsreger. Sttsrevsorerne hr b.. bedt Rgsrevsonen undersøge, om det er et generet probem  stten, t udcteret t-drft kke bver udbudt, hvd rsgerne t det eventuet mngende udbud er, og hvordn nsttutonerne rbeder med t undg t bve fhængge f t-everndøren. Desuden hr Sttsrevso-

ANTALLET AF
IT-SYSTEMER

Dgtserngsstyresen hr p
bggrund f ndmednger fr
e sttsge nsttutoner opgort, t de  øebkket hr c.
4.200 t-systemer.

rerne været optget f, om det er et udtryk for, t de offentge mder kke er bevet forvtet tstrækkegt effektvt.
3. Det overordnede form med undersøgesen er t undersøge og vurdere, om de sttsge
nsttutoner hr rbedet tstrækkegt med t undg t bve fhængge f t-everndører, nr de udcterer t-drft og -vedgehodese. V besvrer føgende spørgsm  beretnngen:
•

•
•

Hvor mange kontrakter vedrørende større, statslige it-systemer er blevet forlænget uden
lovpligtigt forudgående udbud, og har institutionerne gjort tilstrækkeligt for at blive i

IT-KONTRAKTER

stand til at udbyde dem?
I hvilken grad har de kontrakter, der er blevet udbudt, reelt været konkurrenceudsat?

kn omftte drft og vedgeho-

I hvilken grad har de statslige institutioner i deres seneste kontrakter forsøgt at sikre sig
imod en situation, hvor de ikke kan konkurrenceudsætte deres udliciterede it-drift og -vedligeholdelse?

 kpte 2 undersøger v desuden rsgerne t, t kontrkterne kke er udbudt, og de pgædende nsttutoners eventuee rdgvnng fr Kmmerdvokten, gesom v  kpte
4 undersøger Fnnsmnsterets roe  forhod t t skre ngsgtede og sprsommege
øsnnger  forbndese med t-drft og -vedgehodese.

t-kontrkterne  undersøgesen
dese f fere t-systemer og kn
 vsse tfæde dække op t 100
systemer. Én f SKATs kontrkter med KMD omftter fx 87 tsystemer.
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KONKLUSION
SYSTEMDOKUMENTATION

Systemdokumentton ndehoder beskrveser f, hvordn et
system drves og vedgehodes.

Probemet omkrng mngende udbud f større kontrkter om t-drft og -vedgehodese
hr været kendt  mnge r, og Fnnsmnsteret og Foketnget er b.. v ktstykker bevet orenteret om probemet, særgt p SKATs omrde. Opfttesen hr været, t det kke
hr kunnet de sg gøre t udbyde systemerne uden systemdokumentton, og t det hr
været meget svært og økonomsk uhensgtsmæssgt t skffe tstrækkeg systemdokumentton t, t de kunne udbydes.
Undersøgesen vser, t der er 8 større kontrkter vedrørende t-drft og -vedgehodese,
der drg hr været udbudt. Kontrkterne thører SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen,
og udgfterne t kontrkterne udgorde 296 mo. kr.  2015, svrende t 19 % f de smede kontrktudgfter t t-drft og -vedgehodese.
5 f de 8 kontrkter vedrører egcy-systemer, der er mndst 25 r gme, mens 3 kontrkter vedrører nyere systemer fr efter r 2000. Rgsrevsonen fnder det utfredsstende,
t nsttutonerne, sden de overtog nsvret for systemerne, hr ndget og forænget kontrkterne mnge gnge uden først t f fkret, om de vr omfttet f udbudsregernes
undtgesesbestemmeser, eer om de skue udbydes.

LEGACY-SYSTEMER

Legcy-systemer betegner systemer, der er bseret p forædede styresystemer, progrmmerngssprog og ppktoner.
føge Dgtserngsstyresen
kn egcy-systemer være vn-

SKAT hr  de seneste 17 r ved hæp f forskege strteger rbedet med t udbyde sne kontrkter, men det er stdg kke ykkedes SKAT t konkurrenceudsætte de 3 egcykontrkter. Rgsrevsonen fnder dette utfredsstende. Rgsrevsonen fnder det geedes utfredsstende, t Rgspotet og Domstosstyresen – bortset fr gnske f nttver  de senere r – kke hr hft fokus p t skre, t EU’s udbudsdrektv bev overhodt
og fhænggheden f everndørerne reduceret.

skege t konkurrenceudsætte,
vdereudvke og/eer drftsfvke f ndre end den nuværende opertør.

nsttutonerne hr  vrerende grd benyttet sg f forskege prsreguerende meknsmer for t kompensere for den mngende konkurrenceudsættese og de fdende prser
p t-omrdet. Rgsrevsonen kn dog kke vurdere,  hvket omfng nsttutonerne hr opnet konkurrencedygtge prser.
Smtdg med t udbud er én f fere mder t konkurrenceudsætte p, er der omvendt ngen grnt for, t en opgve reet hr været konkurrenceudst, bot ford den er bevet udbudt. Ud over de 8 større kontrkter, der drg er bevet udbudt, vurderer Rgsrevsonen sedes, t der for 24 kontrkter er ndktoner p, t de kun hr været udst for begrænset
konkurrence. Rgsrevsonen vurderer desuden, t der er rsko for, t nsttutonerne  forbndese med dsse kontrkter p sgt kn udvke en s stærk fhængghed f everndøren, t kontrkterne, gesom for egcy-kontrkterne, kn bve vnskege t konkurrenceudsætte. For de resterende kontrkter vurderer Rgsrevsonen, t der er ndktoner p, t
der hr været en ree konkurrencestuton nden for de rmmer, mrkedet tbyder.

NTRODUKTON OG KONKLUSON

Undersøgesen vser endvdere, t ngt hovedprten f nsttutonerne  deres seneste kontrkter hr forsøgt t skre sg mod en stuton, hvor de kke kn udbyde kontrkterne. nsttutonerne hr sedes skret sg kontrktuee forudsætnnger for t kunne øsrve sg
fr den ekssterende kontrkt og for t gøre det mugt for ndre everndører t overtge
opgven. Om kontrktbestemmeserne er tstrækkege t t skre ufhængghed og mughed for t skfte everndør, v dog først vse sg, nr nsttutonen sk genudbyde kontrkten.
Fnnsmnsteret hr sden 2012 rbedet med t understøtte nsttutonernes styrng f
udcteret t-drft og -vedgehodese med henbk p t skre ngsgtede og sprsommege øsnnger. Arbedet bev dog st  bero  2015. Rgsrevsonen nbefer, t Fnnsmnsteret genoptger rbedet med t understøtte nsttutonernes styrng f udcteret tdrft og -vedgehodese, s mnsteret ogs fremdrettet kommer t t spe en væsentg roe p dette omrde.

1.2.

BAGGRUND

4. P bggrund f myndghedernes ndrpporternger hr Dgtserngsstyresen estmeret, t sttens smede udgfter t t-drft og -vedgehodese udgorde c. 4,6 m. kr.  2014.
Der foregger kke opdterede opgøreser over, hvor meget f sttens t-drft og -vedgehodese der er udcteret, men en konsuentrpport bestt f Dgtserngsstyresen hr
estmeret, t sttens smede udgfter t udcteret t-drft  2011 udgorde c. 1,5 m. kr.
Dgtserngsstyresen nsr, t den dnske stt dermed hr udcteret mere t-drft og
-vedgehodese end de nde, v normt smmengner os med.
5. føge crkuæret om udbud f sttsge drfts- og nægsopgver sk udbudsegnede opgver som udgngspunkt sendes  udbud eer p nden mde mrkedsvurderes med pssende meemrum. Hvs sttsnsttutoner udcterer opgven, sk de overhode EU’s udbudsreger for t skre, t prncpperne om gebehndng, gennemsgtghed og proportontet bver respekteret ved tdengen f en kontrkt.
6. EU’s første udbudsreger bev vedtget  1992 ved tenesteydesesdrektvet, og regerne er senest bevet ændret  2014 og mpementeret  Dnmrk med vedtgesen f udbudsoven  2016, f. boks 1.
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EU’S UDBUDSDIREKTIV
Udbudsdrektvet sætter rmmerne for, hvordn offentge
ordregvere sk købe nd, men
gæder kke for:
• n house-fter
• kontrkter vedrørende forsynngsvrksomhed
• kontrkter vedrørende eektronsk kommunkton
• kontrkter, som fhodes 
henhod t nterntone fter
• vsse særge tenesteydeseskontrkter
• kontrkter om forsvr og skkerhed.
Næsten e kontrkter  under-

BOKS 1

UDBUDSREGLER FOR KØB AF TENESTEYDELSER FRA 1992 TL 2016
1992-2003: tenesteydesesdrektvet
Drektvet fstgde procedurer, b.. for udvægese f everndør, tbudsvurderng og tdeng f kontrkt.
2004-2013: EU’s udbudsdrektv fr 2004
Drektvet smmenskrev udbudsregerne for bygge- og nægsrbeder smt køb f vrer og tenesteydeser t ét drektv. Herudover bev kontrktperoden for rmmefter fstst t 4 r.
2014: EU’s udbudsdrektv fr 2014
Drektvet ndførte bredere dgng t t nvende feksbe udbudsprocedurer, der understøtter dog og forhndng, og forbedrede mughederne for sm og meemstore vrksomheder.
2016- : udbudsoven
Loven mpementerer udbudsdrektvet fr 2014 og fstsr, t formet med oven er t fstægge procedurerne for offentge ndkøb, s der gennem en effektv konkurrence opns den
bedst muge udnyttese f de offentge mder.

søgesen er omfttet f udbudsdrektvets reger, mens enkete
kontrkter føge myndghederne er omfttet f forsvrs- og
skkerhedsdrektvet.

LEVERINGSAFTALER

Kontrkter ndget under en
rmmefte kdes everngsfter. Der ndgr  t 15 everngsfter  undersøgesen,
hvorf de 10 er ndget v SK.

Fere f de kontrkter, der ndgr  undersøgesen, er ndget før 1992, ts før tenesteydesesdrektvet bev vedtget. For dsse kontrkter træder udbudspgten sedes først
 krft første gng, nsttutonerne ndgr en ny kontrkt efter 1992.
7.  udbudsregerne er der fere forskege udbudsformer. Tbe 1 vser de udbudsformer,
som nsttutonerne hr nvendt  forbndese med kontrkterne  denne undersøgese. De
øvrge kontrkter er enten kke udbudt (f. kpte 2) eer er ndget som en everngsfte, hvor udbudspgten er føftet v en rmmefte. Desuden er en enket udbudt kontrkt
undtget tbeen, det Modernserngsstyresen kke hr været  stnd t t dokumentere,
hvken udbudsform der bev nvendt.

NTRODUKTON OG KONKLUSON
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TABEL 1

UDBUDSFORMER  HENHOLD TL UDBUDSDREKTVET
Beskrvese

Ant kontrkter
 undersøgesen

Offentgt udbud

Den udbudsform, der gver den bredeste konkurrence, det e nteresserede kn fgve tbud.

1

Begrænset udbud

Vrksomheder kn nsøge om t gve tbud, men
det er kun de vrksomheder, som ordregveren
prækvfcerer, der bver opfordret t t fgve
tbud.

38

Udbud med
forhndng

Ordregver kn p bggrund f et ndedende tbud gennemføre forhndnger med tbudsgvere for t f ndhodet f tbuddet tpsset ordregvers behov. For t benytte denne udbudsform
er det et krv, t ordregver kke p forhnd kn
udrbede en deteret beskrvese f en øsnng.
Udbud med forhndng kn ogs nvendes, hvs
ngen f de modtgne tbud ever op t de fststte mnmumskrv t egnethed.

4

Konkurrencepræget
dog

Er rettet mod nskffeser, hvor der er behov for
dog om øsnngen f opgven for t fstægge, hvordn ordregvers behov bedst kn opfydes. Ordregver udrbeder kke udbudsmtere,
men  stedet et beskrvende dokument, hvorefter ordregver gr  dog med tbudsgverne
om muge øsnngsforsg. Herefter sorterer ordregver  øsnngerne, og e detgende tbudsgvere fr t sdst ov t t byde p det endege øsnngsforsg.

3

Udbud med forhndng Undtgese  forhod t de øvrge udbudsproceuden forudgende
durer, der kn benyttes  sædne tfæde, fx
hvs der kun er én ktør p mrkedet, som kn
offentggørese
evere en bestemt nskffese. Denne udbudsform er kke undergt procedurereger  forbndese med fremgngsmde, tdsfrster mv., s ordregver kn sev bestemme, hvem og hvor mnge tbudsgvere mn ønsker t forhnde med, eer om kontrkten sk tdees drekte.

1

ÉN ØKONOMISK AKTØR
Undtgesesbestemmesen  ud-

budsregerne kn nvendes  stutoner, hvor der, fx p grund
f teknske rsger, kun er én
ktør  hee det ndre mrked.

Kde: Konkurrence- og Forbrugerstyresen.

Teknske rsger sk dokumenteres grundgt og kn fx best
, t det v være nærmest umugt for en nden tbudsgver t
skre den krævede gennemførese, eer t det er nødvendgt
t nvende specfk vden, redskber eer mder, som kun en
enket tbudsgver hr t rdghed. Det fremgr f udbudsregerne, t bestemmesen sk fortokes ndskrænkende.

Det fremgr f tbe 1, t nsttutonerne prmært hr udbudt kontrkterne v begrænset
udbud, og t nsttutonerne  forbndese med gnske f kontrkter hr benyttet offentgt
udbud, konkurrencepræget dog og udbud med forhndng med eer uden forudgende
offentggørese. Som det ogs fremgr f tbeen, kn nsttutonerne  sædne tfæde
benytte sg f udbud med forhndng uden forudgende offentggørese. føge udbudsregerne er det dog vgtgt t være opmærksom p, t ordregver hr bevsbyrden for, t de
særge betngeser for t tdee en kontrkt efter denne udbudsprocedure er t stede.
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KONTRAKTER
BEHANDLET AF KLAGENÆVNET
2 f de 72 kontrkter, der ndgr
 undersøgesen, er bevet behndet f Kgenævnet for Ud-

8. Det er nsttutonernes pgt t eftereve udbudsregerne, og der er ngen myndgheder,
der – bortset fr det nsvr, der gger  ressortmnsterets mndege tsynsforpgtese
– hr t opgve t føre tsyn med, om udbudsregerne eftereves. T gengæd kn enhver,
der hr retg nteresse  sgen, kge t Kgenævnet for Udbud, der er nedst med det form t opfyde Dnmrks forpgteser  henhod t kontrodrektverne.

bud.
Kontrkterne vedrører Modernserngsstyresens kontrkt om
Sttens Lønsystem (SLS) smt
Forsvrets Koncernfæes Eektronske Sgs- og Dokumenthndterngssystem (ESDH).

1.3.

REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRÆNSNING

Revisionskriterier

9. Revsonskrtererne vedrørende undersøgesen f de kontrkter, der drg er bevet udbudt (kpte 2), er bseret p de udbudsreger, der hr været gædende fr 1992 t 2015,
f. boks 1.
Vedrørende undersøgesen f, om de udbudte kontrkter reet hr været konkurrenceudst (kpte 3), bygger revsonskrtererne p Konkurrence- og Forbrugerstyresens smt
Erhvervsmnsterets veednnger og nbefnger  forbndese med konkurrenceudsættese.
Det er kke regueret, hvke kontrktbestemmeser kontrkterne sk ndehode med henbk p t undg everndørfhængghed. Bde Dgtserngsstyresen og Konkurrence- og
Forbrugerstyresen hr dog udrbedet veednnger og nbefnger om, hvke kontrktbestemmeser der er væsentge  den smmenhæng. De kontrktbestemmeser, v undersøger  kpte 4, bygger p dsse veednnger og nbefnger og p nput fr centre ktører p omrdet og eksterne konsuenter.

Metode

10. Undersøgesen bygger prmært p kontrktgennemgng og gennemgng f derthørende udbudsmtere. Derudover bygger den p brevveksng og møder med de sttsge nsttutoner og mnsterer, der ndgr  undersøgesen. Endeg bygger undersøgesen p gennemgng f dverse mtere fr Dgtserngsstyresen.
V hr desuden hentet nsprton og vden fr eksterne everndører og prvte udbydere
smt ndhentet genere konsuentbstnd fr Rmbø. Metoden er uddybet  bg 2.
Revsonen er udført  overensstemmese med god offentg revsonsskk, der er bseret p
de grundæggende revsonsprncpper  rgsrevsonernes nterntone stndrder (SSA
100-999).

Afgrænsning

11. V hr opgort ntet f sttsge kontrkter vedrørende t-drft og/eer t-vedgehodese, der vr gædende  2015, og som hvde udgfter p mndst 5 mo. kr.  2015. Dette
omftter 72 kontrkter, f. bg 3, fordet p 28 sttsge nsttutoner og 15 mnsteromrder, f. tbe 2.
De kontrkter, der ndgr  undersøgesen, ndehoder typsk eementer f bde t-drft og
-vedgehodese og  vsse tfæde ogs udvkng og køb f censer. V hr medtget e
kontrkter, hvor der ndgr t-drft og/eer t-vedgehodese, og v hr kke forsøgt t frsortere eventuee udgfter t udvkng eer censer.

NTRODUKTON OG KONKLUSON

TABEL 2

MNSTEROMRÅDER OG NSTTUTONER, DER NDGÅR  UNDERSØGELSEN
§ 6. Udenrgsmnsteret

Udenrgsmnsterets deprtement

§ 7. Fnnsmnsteret

Sttens T
Modernserngsstyresen
Dgtserngsstyresen

§ 8. Erhvervs- og Vækstmnsteret

Erhvervsstyresen
Søfrtsstyresen

§ 9. Skttemnsteret

SKAT

§ 11. usttsmnsteret

Krmnforsorgen
Cvstyresen
Domstosstyresen
Rgspotet

§ 12. Forsvrsmnsteret

Forsvrets Koncernfæes nformtkteneste

§ 14. Udændnge-, ntegrtons- og Bogmnsteret

Udændnge-, ntegrtons- og Bogmnsterets deprtement

§ 15. Soc- og ndenrgsmnsteret

Sttsforvtnngen
Soc- og ndenrgsmnsteret
CPR-regstret

§ 16. Sundheds- og Ædremnsteret

Sundhedsdtstyresen
Lægemddestyresen

§ 17. Beskæftgesesmnsteret

Styresen for Arbedsmrked og Rekrutterng
Arbedsmrkedets Erhvervsskrng
Arbedstsynet

§ 19. Uddnneses- og Forsknngsmnsteret

Styresen for Vderegende Uddnneser

§ 20. Mnsteret for Børn, Undervsnng og Lgestng

Styresen for T og Lærng

§ 24. Mø- og Fødevremnsteret

Fødevrestyresen
NturErhvervstyresen

§ 28. Trnsport- og Bygnngsmnsteret

Bnednmrk
Vedrektortet

§ 29. Energ-, Forsynngs- og Kmmnsteret

DM

Note: Tbeen er bseret p de mnsteromrder, der vr gædende under gennemføresen f undersøgesen, og tger kke høde for ressortomægnngen  november 2016.
Kde: Rgsrevsonen.
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12. Undersøgesen fder  føgende 3 dee, der fokuserer p forskege spørgsm og omftter forskege kontrkter og kontrktperoder:
•

Ikke udbudte kontrakter (kapitel 2). Hovedparten af disse kontrakter vedrører ældre systemer, som går mindst 25 år tilbage. Vi følger kontraktforløbet så langt, som dokumentationen tillader, men vi opgør kun udgifterne for 2015.

•

Udbudte kontrakter (kapitel 3). Vi ser på alle udbudte kontrakter over 5 mio. kr., som var
gældende i 2015.

•

De seneste kontrakter (kapitel 4). Her ser vi kun på de senest indgåede kontrakter fra hver
af de 28 institutioner. Alle kontrakter er indgået inden for de seneste 6 år.

Undersøgesens tdsmæssge fgrænsnng vrerer ts og føger det hstorske kontrktforøb for de enkete kontrkter.

KONTRAKTER, DER ALDRG ER BLEVET UDBUDT

2. Kontrakter, der aldrig er
blevet udbudt
DELKONKLUSION
Bndt e større sttsge kontrkter vedrørende t-drft og -vedgehodese, som vr gædende  2015, er der 8 større kontrkter, svrende t 19 % f de smede kontrktudgfter,
der drg er bevet udbudt. Kontrkterne thører SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen.
De smede kontrktudgfter  forbndese med de 8 kontrkter udgorde  t 296 mo. kr.
ene  2015. De feste f kontrkterne vedrører systemer, der er mndst 25 r gme, mens
3 kontrkter vedrører nyere systemer fr efter r 2000.
Rgsrevsonen fnder det utfredsstende, t nsttutonerne, sden de overtog nsvret
for systemerne, hr ndget og forænget kontrkterne mnge gnge uden først t f fkret, om kontrkterne vr omfttet f udbudsregernes undtgesesbestemmeser, eer om
de skue hve været udbudt.
Ae 3 nsttutoner hr begrundet de mngende udbud med, t de kke kunne dokumentere systemerne, t det kke gv menng t udbyde, nr de reet kke kunne skfte everndør,
og t omkostnngerne ved t forberede et udbud ve overstge fordeene.
nsttutonerne hr  vrerende grd benyttet sg f forskege prsreguerende meknsmer for t kompensere for den mngende konkurrenceudsættese og de fdende prser p
t-omrdet. Rgsrevsonen kn dog kke vurdere,  hvket omfng nsttutonerne v prsreguerngerne hr opnet konkurrencedygtge prser.
SKAT hr sden 1999 ved hæp f skftende strteger forsøgt t udrede og dokumentere
systemerne med henbk p t udbyde dem og hr senest besuttet t fprøve v konkurrencepræget dog, om og hvordn kontrkterne kn udbydes. Rgspotet hr sden 2013
rbedet med t ovggøre kontrkterne og er p.t. ved t udfse, modernsere eer gennemføre udbudsretge vurdernger f kontrkterne. Domstosstyresen hr sden 2010 fventet udfsnng f systemerne. Rgsrevsonen fnder det utfredsstende, t det efter 17
rs nttver endnu kke er ykkedes SKAT t udbyde de 3 egcy-kontrkter. Rgsrevsonen fnder det desuden utfredsstende, t Rgspotet og Domstosstyresen, bortset fr
gnske f nttver de senere r, kke hr hft fokus p t skre, t EU’s udbudsdrektv bev
overhodt, og t fhænggheden f everndørerne bev reduceret.
SKAT og Rgspotet hr sent  kontrktforøbet modtget eer er  færd med t modtge
udbudsreteret rdgvnng fr Kmmerdvokten  forbndese med de feste f de kontrkter, der drg er bevet udbudt.
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13. Dette kpte hnder om en række større sttsge kontrkter vedrørende t-drft og -vedgehodese, der drg er bevet udbudt.
Nærmere bestemt hr v undersøgt:
•
•
•
•
•

hvor mange kontrakter der aldrig er blevet udbudt
kontraktforløbet for disse kontrakter
hvilke begrundelser institutionerne har givet for det manglende udbud
hvilke initiativer institutionerne har taget for at blive i stand til at udbyde kontrakterne
om institutionerne har modtaget rådgivning fra Kammeradvokaten.

14. Kptet omhnder ene de kontrkter, der drg er bevet udbudt, og kke kontrkter,
der uretmæssgt kke er bevet (gen)udbudt – fx p grund f ændrnger  ydesen, eer ford nsttutonerne hr ndget en ny kontrkt under en forædet SK-fte.

2.1. KONTRAKTFORLØBET FOR DE KONTRAKTER, DER
ALDRIG ER BLEVET UDBUDT
15. Undersøgesen vser, t der er 8 større kontrkter vedrørende t-drft og -vedgehodese, svrende t 19 % f de smede kontrktudgfter  2015, der drg er bevet udbudt.
De 8 kontrkter thører SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen. Tbe 3 vser en række
stmopysnnger om kontrkterne.

TABEL 3

STAMOPLYSNNGER OM GÆLDENDE KONTRAKTER, DER ALDRG ER BLEVET UDBUDT
Ansvrg myndghed

Leverndør

Systemerne stmmer fr

Myndgheden hr hft
nsvret for systemerne
sden

CSC-rmmefte1)

SKAT

CSC

SKAT kn kke opyse
systemernes der

SKAT kn kke opyse
systemernes der

KMD Cssc

SKAT

KMD

1960-70’erne

2005

VUR

SKAT

KMD

1960-70’erne

2002

ESDH

SKAT

CSC

2004

2004

CSC-hovedkontrkt1)

Rgspotet

CSC

1980’erne

1980’erne

Arm 112

Rgspotet

Netdesgn

2001

2001

HS2

Rgspotet

Systemtc

2008

2008

Appktonsdrft
og -vedgehodese

Domstosstyresen

DS

1980’erne

1999

1)

CSC overtog drften f systemerne fr Dtcentren  1996.

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen.
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Det fremgr f tbe 3, t 4 f de 8 kontrkter thører SKAT, t 3 thører Rgspotet, og en
enket thører Domstosstyresen. Derudover fremgr det, t CSC er everndør t systemerne under 3 f de 8 kontrkter. KMD er everndør t systemerne under 2 f kontrkterne,
mens de øvrge 3 everndører er everndører t én kontrkt hver. Endeg fremgr det f
tbeen, t 5 f kontrkterne vedrører egcy-systemer, der er mndst 25 r gme, mens
de øvrge 3 kontrkter vedrører systemer, der er henhodsvs 8, 12 og 15 r gme.
Undersøgesen vser desuden, t kontrktudgfterne for de 8 kontrkter  2015 beøb sg t
296 mo. kr., og t udgfterne vrerede meem 5 mo. kr. (HS2 og Appktonsdrft og -vedgehodese) og 160 mo. kr. (CSC-rmmefte).
16. Ud over de 8 kontrkter er én kontrkt (Gob Wn) bevet ndget v forhndng uden
forudgende offentggørese, som det ogs fremgr f tbe 1. Kontrkten er ndget f
Udenrgsmnsteret, og nvendesen f udbudsformen ”udbud med forhndng uden forudgende offentggørese” er sket med henvsnng t, t Kmmerdvokten vurderer, t kontrkten hører under udbudsdrektvets rtke 14, som vedrører kontrkter, der er erkæret
hemmege, og kontrkter, der kræver særge skkerhedsfornsttnnger. Udenrgsmnsteret ndhentede  stedet 4 tbud p Kmmerdvoktens fornednng.
Kontrkten er sedes et eksempe p en kontrkt, hvor nsttutonen hr foretget en udbudsretg vurderng f, om kontrkten kn omfttes f undtgesesbestemmeserne  udbudsdrektvet.
17. V hr undersøgt kontrktforøbet for de 8 kontrkter, herunder:
•

hvor mange gange institutionerne har indgået nye kontrakter, efter de overtog området,

•

og efter udbudsreglerne trådte i kraft
hvor mange gange institutionerne efterfølgende har forlænget kontrakterne.

Resutterne fremgr f fgur 1.

GLOBAL WAN

Kontrkten vedrører et netværk,
der forbnder Udenrgsmnsteret  Københvn med repræsenttoner  udndet.
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FIGUR 1

KONTRAKTFORLØBET FOR DE KONTRAKTER, DER ALDRG ER BLEVET UDBUDT
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Fgur 1 vser, t nsttutonerne  forbndese med 3 kontrktforøb hr ndget kontrkt fere gnge, og t nsttutonerne (bortset fr et enket kontrktforøb) hr forænget kontrkterne meem 1 og 7 gnge.
Undersøgesen vser sedes, t nsttutonerne generet hr ndget og forænget kontrkterne mnge gnge uden t f fkret, om kontrkterne vr omfttet f undtgesesbestemmeserne, eer om de skue hve været udbudt.  forbndese med KMD-kontrkterne
fremgr det f et nternt nott fr SKAT fr 2016, t SKAT hr vgt kke t foretge en udbudsretg vurderng, ford Kmmerdvokten hvde opyst, t en vurderng f, om kontrkterne udbudsretgt kunne rubrceres som ”ndgese f nye kontrkter uden forudgende
udbud” ve forudsætte et forretnngsmæssgt og teknsk nyserbede, som SKAT vurderede ve hve et meget betydegt resurse- og tdsmæssgt omfng. SKAT og Rgspotet hr opyst, t de  2016 er get  gng med t fkre, om de kn benytte undtgeserne  udbudsoven for noge f kontrkterne.
18. Rgsrevsonen fnder det utfredsstende, t nsttutonerne kke fk fkret udbudspgten, første gng de ndgk kontrkt, og t de heer kke efterføgende benyttede egheden, hver gng de ndgk en ny kontrkt eer forængede den ekssterende. Mngende
efterevese f udbudsregerne medfører b.., t der er rsko for bøde eer  værste fd,
t kontrkten sk brnges t ophør, hvs der bver rest kge  Kgenævnet for Udbud.

Konsekvenser af det manglende udbud

KLAGENÆVNETS BEHANDLING AF HR-LØN
Kgenævnet for Udbud pg-

de  2016 Modernserngsstyresen t brnge en kontrkt om
HR-øn t ophør med henvsnng
t, t styresens vurderng f, t
kontrkten kke skue udbydes,

19. Sev om der p kort sgt er betydege udgfter forbundet med udbudsprocessen og trnstonsomkostnnger forbundet med t skfte everndør, kn ngvrge kontrktforhod

vr urgtg. Desuden skue Mo-

med smme everndør og mngende konkurrenceudsættese f økonomske konsekvenser p ngt sgt, hvs nsttutonen kke skrer sg, t systemerne øbende føger udvkn-

250.000 kr. t Konkurrence- og

gen p omrdet, t kontrkten tpsses t eventuee ændrede behov, og t udgfterne øbende nedusteres  overensstemmese med det generee prsfd p t-omrdet.

dernserngsstyresen bete
Forbrugerstyresen.

UDGIFTER TIL UDBUDSPROCESSEN
SKAT estmerede  2010, t 4

20. Der er sedes fere eksemper p, t sttsge nsttutoner hr opnet bespreser ved

pngte udbudsproekter ve

t (gen)udbyde kontrkterne som føge f det generee prsfd og mugheden for t forenke og modernsere systemerne.

beøbe sg t c. 20 mo. kr. pr.

Fx beregnede Dgtserngsstyresen  2013, t 5 sttsge nsttutoner  gennemsnt hvde spret c. 34 % f den oprndege kontrktværd p deres t-drftskontrkter bot ved
t genudbyde kontrkterne. Lgeedes hr Sttens t beregnet, t der er opnet bespreser p det mnedge drftsvederg p over 50 % for hver f de 4 mnudbud, der er gennemført p Sttens t’s rmmefte for t-drft sden 2012.
Derudover opererer fere nsttutoner med bespresespotenter ved (gen)udbud f kontrkter. Fx regner KOMBT p.t. med t opn en besprese p 25 %, svrende t 137,5 mo.
kr.,  2017 ved t genudbyde KMD’s 3 store ydesessystemer. Et dt ædre eksempe er Fnnsmnsterets estmerng  en benchmrknyse f SKAT fr 2010, hvor mnsteret vurderede, t der vr et rgt bespresespotente p SKATs smede t-drft og -vedgehodese p 25 mo. kr.  2010 stgende t 101 mo. kr.  2014, som kunne reseres ved fhodese f udbud, prsdrøfteser  ekssterende fter smt effektvserng f kontrkt- og
everndørstyrngen. SKAT hr opyst, t de efterføgende hr rbedet med t ndfr bespresespotentet  deres smede kontrktporteføe.

proekt.

PRISFALD I FORBINDELSE MED IT-DRIFT

føge Dgtserngsstyresen
fdt prserne t t-drftsydeser
med 8 % om ret fr 2010 t
2014.

KOMBIT

KOMBT er eet f KL og hr t
form t sme kommunernes
t-kompetencer, t skbe større ndkøbskrft bndt kommunerne for t hndre monopoer
og overprser smt t styrke
konkurrencen.
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PRISREGULERENDE
MEKANISMER

Prsreguerende meknsmer er
en kontrktoptmerng, som øbende reguerer prserne.

21. En mde t kompensere for det generee prsfd p omrdet er ved t ndg fter om
prsreguerende meknsmer. SKAT og Rgspotet hr opyst, t de hr benyttet sg f forskege prsreguerngsmeknsmer  kontrkterne, fx rbtter, prseffektvsernger og
benchmrkng. Desuden hr SKAT og Rgspotet opyst, t de  forbndese med forængeser og genforhndnger f kontrkterne hr forsøgt t forhnde konkurrencedygtge prser, og t de hr opnet dverse prsreduktoner. Fx opnede Rgspotet en besprese p
25 % (svrende t næsten 10 mo. kr. rgt fr 2016) d de genforhndede kontrkten med
CSC  2014. Bespresen gv Kmmerdvokten nednng t efterføgende t vurdere, t
Rgspotet vr bevet kompenseret og hvde opnet konkurrencedygtge prser.
Domstosstyresen hr opyst, t de kke hr benyttet prsreguerende bestemmeser, men
 stedet hr benyttet sg f 1-rge kontrktperoder, hvket gver mughed for t reguere
prserne øbende. Styresen hr desuden opyst, t den kke mener, t det generee prsfd
er reevnt  forbndese med kontrkten vedrørende Appktonsdrft og -vedgehodese.
Undersøgesen vser, t nsttutonerne særgt de seneste r hr genforhndet sg t prsreguerende meknsmer for t kompensere for den mngende konkurrenceudsættese og
det generee prsfd p t-omrdet. Det hr mdertd kke været mugt for Rgsrevsonen
t opgøre, om den prsreguerng, nsttutonerne hr benyttet, hr resuteret  konkurrencedygtge prser.
22. Ud over de eventuee økonomske konsekvenser er det Rgsrevsonens vurderng, t
ngvrge kontrkter med smme everndør kn medføre, t systemet kke bver opdteret  forhod t den teknoogske udvkng, medmndre nsttutonen formr t skre, t der
sker øbende opdterng og modernserng f ptformen og vedgehodese f ppktonen. Dette hænger b.. smmen med, t everndørens skkerhed for stb ndtenng  en
kommende rrække medfører, t everndøren kke fr de fornødne nctmenter t t oppebære det ttænkte servcenveu (det skdte Ft & Lzy-syndrom). føge Dgtserngsstyresen fr nsttutoner desuden ofte mere værd  form f forbedrede servces t
den smme prs eer t en reduceret prs, nr de (gen)udbyder kontrkterne. Dette gæder
 særdeeshed for udvkngskontrkter, men er ogs reevnt for de kontrkter, der omftter drft og vedgehodese.
Med hensyn t drftskontrkter kn nge kontrktperoder medføre, t systemet bver stdgt sværere og dermed dyrere t vedgehode, ford den knopskydnng, der hr fundet sted
for t tpsse systemerne de ændrede behov, hr medført, t systemerne er bevet stdgt
mere kompekse, f. boks 2.
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BOKS 2

KNOPSKYDNNGEN  SKATS T-SYSTEMER
Af et nternt nott fr 2010 fremgr det, t SKATs porteføe p det tdspunkt vr krkterseret ved:
•
•
•
•

fere end 200 systemer eer systemkomponenter
fere end 1.000 dtbser
mngende eer mngefud dokumentton
ukre (udokumenterede) sntfder meem systemer.

Kompeksteten  SKATs systemer fk SKAT t t konkudere, t omkostnnger og rsc ved t
væge en ny everndør ve bve uforhodsmæssgt høe p grund f mngende dokumentton og mngende rettgheder t kdekoderne.

23. SKAT hr opyst, t de kke mener, t knopskydnngen skydes de ngvrge kontrktforøb, d de kke ser nogen smmenhæng meem udbud og opdterng f ppkton og
nye teknooger. Sedes er det føge SKAT systemernes der og den derf forædede teknoog – og ts kke det mngende udbud – der medfører probemer med kvteten  forbndese med de konkrete egcy-kontrkter.
 det hee tget mener SKAT kke, t mngende udbud soeret set forstærker fhænggheden f everndøren og medfører mngende udnyttese f prsfd og teknoogske forbedrnger p t-mrkedet. Des ford de hr erfret, t everndørerne oprethoder det ttænkte servcenveu p egcy-systemerne, des ford de hr set eksemper p, t everndørskft efter udbud hr medført probemer med kvtet, drft og vedgehodese.

Netværkskber, der forbnder t-systemer t servere.

Foto: Scnpx
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24. Rgsrevsonen er eng med SKAT , t det kn være rskbet t skfte everndør. Desuden fremgr det f ndrpporternger fr myndghederne t Dgtserngsstyresen, t
særgt t-proekter, som hr t form t udskfte eer modernsere systemer med en utstrækkeg systemtstnd, rummer store rsc. Det er  den forbndese Rgsrevsonens vurderng, t udbud med ævne meemrum kn bdrge t, t opgven med t forny og modernsere systemer kke bver for uoverkommeg og omkostnngskrævende, som det er sket
med egcy-systemerne.
25. Fgur 2 ustrerer rskoen for everndørfhængghed som føge f mngende udbud.

FIGUR 2

LEVERANDØRAFHÆNGGHED
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MANGLENDE SYSTEMDOKUMENTATION

MANGLENDE UDBUD

FORÆLDET IT-SYSTEM

Fgur 2 ustrerer rskoen for everndørfhængghed og vser, hvordn det kn bve stdgt sværere t konkurrenceudsætte t-drft og -vedgehodese, o ængere td der gr, ford systemet bver stdgt mere forædet, kompekst og udokumenteret.
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RESULTATER
Bndt de 72 større kontrkter vedrørende t-drft og -vedgehodese, som vr gædende
 2015, er der 8 kontrkter, svrende t 19 % f de smede kontrktudgfter  2015, der drg er bevet udbudt. Kontrkterne thører SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen, og udgfterne t de 8 kontrkter udgorde 296 mo. kr.  2015.
5 f de 8 kontrkter vedrører egcy-systemer, der er mndst 25 r gme, men for 3 f de 5
kontrkter er nsttutonerne først bevet nsvrge for systemerne p et senere tdspunkt.
De øvrge 3 kontrkter vedrører systemer fr efter r 2000.
Undersøgesen vser, t nsttutonerne hr ndget nye kontrkter og hr forænget kontrkterne mnge gnge uden t f fkret, om kontrkterne vr omfttet f undtgesesbestemmeserne, eer om de skue hve været udbudt. Rgsrevsonen fnder det utfredsstende, t nsttutonerne kke fk fkret udbudspgten, første gng de ndgk kontrkt,
og t de heer kke benyttede egheden, hver gng de ndgk ny kontrkt eer forængede den ekssterende. Mngende efterevese f udbudsregerne medfører b.., t der er en
rsko for bøde eer nnuerng f kontrkten, hvs der  Kgenævnet for Udbud bver rest
en kge over det mngende udbud.
nsttutonerne hr  vrerende grd benyttet sg f forskege prsreguerende meknsmer for t kompensere for den mngende konkurrenceudsættese og de fdende prser p
t-omrdet. Rgsrevsonen kn dog kke vurdere,  hvket omfng nsttutonerne v prsreguerngerne hr opnet konkurrencedygtge prser.
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UDBUDSRETLIG VURDERING

En udbudsretg vurderng er en
vurderng f, om kontrkten er

2.2. ÅRSAGERNE TIL, AT KONTRAKTERNE ALDRIG ER
BLEVET UDBUDT
26. Som det fremgr ovenfor, hr nsttutonerne endnu kke foretget en udbudsretg vurderng f de 8 kontrkter.

omfttet f udbudsdrektvets
reger, og under hvken udbuds-

27. Rgsrevsonen hr bedt nsttutonerne redegøre for rsgerne t, t de pgædende

form kontrkten  gvet fd bør

kontrkter drg er bevet udbudt. SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen hr ngvet en
række rsger, som er vst  tbe 4.

udbydes.

TABEL 4

NSTTUTONERNES BEGRUNDELSER FOR DET MANGLENDE UDBUD
SKAT

Domstosstyresen

Rgspotet

CSCrmmefte

KMD
Cssc

VUR

ESDH

Appktonsdrft og
-vedgehodese

CSC

Mngende systemdokumentton,
fx p grund f ukrheder om rettghederne

X

X

X

X

X

X

Forædet t-teknoog

X

X

X

X

X

X

Smmenfettede systemer

HS2

X

X

For resursekrævende (økonomsk
dsproportont) t udbyde

X

kke effektv konkurrence, nr teknoogen kke er præcst beskrevet

X

X

kke mugt t gennemføre fytnng
t en nden everndør
For rskbet p grund f smfundskrtske systemer

Arm
112

X

X

X

X

X

X

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen.
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Serverrum.

19

Foto: Scnpx

Det fremgr f tbe 4, t nsttutonerne særgt begrunder det mngende udbud med forædet t-teknoog, med t det hr været for rskbet t skfte everndør, ford der er te om smfundskrtske systemer, og med mngende systemdokumentton.

MAINFRAME

Mnfrme er høkpctetscomputere, der er krkterserede ved t kunne hndtere sto-

Mnge f de smfundskrtske systemer er bseret p mnfrme-ydeser. Vores gennem-

re mængder f nput. Desuden

gng vser sedes, t 87 % f kontrktværden  forbndese med de 8 kontrkter omftter
drft og vedgehodesesydeser, der er het eer devst bseret p mnfrme. T smmen-

køre  nge tdsnterver uden

gnng er det tfædet for 14 % f kontrktværden  forbndese med de udbudte kontrkter.

er de drftsskre og kn derfor
fbrydeser. De nvendes derfor
ofte f offentge nsttutoner
t krtske ppktoner og t
behndng f større mængder

28. V hr ogs gennemget dverse ktstykker smt nterne notter og ndstnger tb-

dt, fx regstrerng f trnsk-

ge t 2000. Gennemgngen vser, t de rsger, nsttutonerne øbende hr ngvet, kn
smmenfttes t 3 begrundeser.

toner.

For det første, t det kke vr mugt t udbyde kontrkterne, ford nsttutonerne kke hvde dgng t systemdokumenttonen eer ndre teknske rsger. For det ndet, t det
kke gv menng, ford der kke vr ndre everndører, der kunne byde p – endsge overtge – opgven. For det trede, t det kke kunne bete sg, ford det vr for omkostnngskrævende t fremskffe den nødvendge systemdokumentton og/eer gennemføre udbudsprocessen.
D nsttutonerne kke hr foretget en udbudsretg vurderng f, om kontrkterne kn
omfttes f undtgesesbestemmeserne  udbudsregerne, og d ngen f de 8 kontrkter hr været behndet f Kgenævnet for Udbud, er det stdg uvst, om nsttutonerne kn gøre brug f udbudsregernes undtgesesbestemmeser.
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KONTRAKTER DRIFTET
AF DATACENTRALEN
Bndt de 8 kontrkter  denne

29. Mnge f de t-systemer, der bev udvket  1980’erne, bev  strten drftet f Sttens
Dtcentr, og det hr været nævnt  pressen, t nsttutonerne kke fk overdrget systemdokumenttonen fr Dtcentren, d CSC købte Dtcentren.

undersøgese, der kke er udbudt,
stod Dtcentren for drften
f 2 kontrkter, herunder SKATs
CSC-rmmefte og Rgspotets CSC-hovedkontrkt.

SALGET AF DATACENTRALEN TIL CSC
• 1991: Dtcentren omdnnes fr nteressentskb t kteseskb.
• 1996: CSC opkøber 75 % f
kterne.
• 1999: CSC opkøber de sdste
25 % f kterne.

Mens opgverne vr pceret  Dtcentren, vr de t betrgte som nterne  stten og
dermed som opgver, der vr undtget udbudspgten, ford stten  udbudsretg forstnd
opfttes som én enhed. D CSC købte Dtcentren, fk drften f t-systemerne dermod
krkter f udcterng, hvorfor everndørerne skftede sttus fr nterne t eksterne everndører.
Af et ktstykke fr 1991 vedrørende omdnnesen f Dtcentren t et kteseskb fremgr det sedes, t spørgsmet om, hvordn rettghederne t progrmmeet skue fordees meem Dtcentren og de sttsge kunder, endnu kke vr fkret. Dette bede bekræftes f et nternt nott fr 1991 vedrørende SKATs CSC-rmmefte, hvorf det fremgr, t det hr været et probem t f fkret den rettghedsmæssge stng vedrørende
progrmmeet.
Rgsrevsonen hr  gennemgngen f det fr Fnnsmnsteret modtgne mtere kke
fundet tegn p, t rettghedsspørgsmet efterføgende bev fkret – hverken  1996 eer  1999.
Rgsrevsonens gennemgng understøtter sedes, t SKATs og Rgspotets probemer
med utstrækkeg systemdokumentton vedrørende SKATs CSC-rmmefte og Rgspotets CSC-hovedkontrkt erede begyndte, d de overtog nsvret for drften f systemerne fr Dtcentren. Det er dog Rgsrevsonens vurderng, t det kke berettger, t
SKAT og Rgspotet  de efterføgende r hr unddt t udbyde kontrkterne.

RESULTATER
Smet set begrunder SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen det mngende udbud med,
t det kke vr teknsk mugt, t det kke gv menng, eer t det kke kunne bete sg t
udbyde kontrkterne. D nsttutonerne kke hr foretget en udbudsretg vurderng f,
om kontrkterne kn henføres t en f undtgesesbestemmeserne  udbudsregerne, og
d ngen f de 8 kontrkter hr været behndet f Kgenævnet for Udbud, er det uvst, om
nsttutonerne kn gøre brug f udbudsregernes undtgesesbestemmeser.
SKATs og Rgspotets probemer med utstrækkeg systemdokumentton vedrørende
egcy-systemerne strtede erede, d de overtog nsvret for drften f systemerne fr
Dtcentren, men Rgsrevsonen vurderer, t det kke berettger, t SKAT og Rgspotet  de efterføgende r hr unddt t udbyde kontrkterne, hvket hr gort det endnu sværere t bryde fhænggheden f everndøren.
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2.3. INSTITUTIONERNES INITIATIVER MED HENBLIK
PÅ AT UDBYDE KONTRAKTERNE
30. Rgsrevsonen hr bedt SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen redegøre for, hvke nttver de hr tget for t bve  stnd t t udbyde kontrkterne. Nedenstende bygger
p nsttutonernes redegøreser for forøbet og eventuee nterne notter og orenternger
t Foketnget.
31. Fnnsmnsteret og Foketnget er for de største kontrkters vedkommende d fere
omgnge bevet orenteret om vnskeghederne med t udbyde kontrkterne. Fnnsudvget er v en række ktstykker bevet orenteret om de mngende udbud p SKATs omrde  forbndese med orenterngen om modernserngen f SKATs systemer. Derudover hr
Fnnsmnsteret været nvoveret  et nyserbede forud for SKATs modernserngsproekt og  en benchmrknyse f SKAT, som b.. omhndede probemstngen omkrng
egcy-kontrkterne og det mngende udbud. Endeg hr usttsmnsteren  et svr t Foketngets Retsudvg bekget, t der kke bev foretget en egentg urdsk vurderng forud for besutnngen om kke t udbyde CSC-hovedkontrkten  2014.

SKAT

32. SKAT hr opyst, t de  1999 pbegyndte en systemmodernserng f de ædre t-systemer med henbk p t udvke sg ud f fhænggheden og skre, t de nye systemer og
kontrkter bev bygget op, s det vr mugt t udbyde dem øbende. Hensgten vr t udbyde e systemerne nden for 7 r, men pnen bev efterføgende udskudt et pr gnge.
Frem mod 2010 gk SKAT bort fr den skdte bg bng-strteg og hen mod mndre, enketstende proekter, hvor SKAT  stedet for t vente p udvkngen f store, nye t-systemer ve rbede p t gøre de gme systemer udbudsprte.  2010 gngstte SKAT sedes DA (T Drft Aftemodernserng), hvs form b.. vr t konkurrenceudsætte e
tdsubegrænsede kontrkter, nr de udøb. Dog vr der p det tdspunkt fere centre fter, som vr ndget, før udbudsregerne bev vedtget  1992, og som kke hvde en udøbsdto.
33. Det fremgr f et nternt nott fr 2010, t bggrunden for den nye strteg vr, t udvkngen gennem de seneste 15-20 r hvde ført t en hstgt stgende kompekstet  fte- og everndørstyrngen f t-drft og -vedgehodese, mngende gennemsgtghed 
omkostnnger og ydeser, tung dmnstrton smt v compnce  forhod t udbudsdrektvet. SKAT vurderede derfor, t drften f mnge ædre systemer kke umddebrt kunne udbydes, b.. p grund f mngende dokumentton og mngende rettgheder t kdekoden. SKAT forventede sedes, t udbud f opgverne p et uændret grundg kun ve gve begrænsede mugheder for t modtge restske, konkurrerende tbud, og t der
eventuet kun ve komme tbud fr den nuværende everndør eer  værste fd ngen
tbud overhovedet. De kke udbudsegnede omrder skue derfor udbudsmodnes, s der
bev etberet et strngent grundg t byde p for ndre everndører.
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34. Derudover hr SKAT opyst, t det prmo 2016 er besuttet t gngsætte et egcy-udbudsproekt for t fprøve, om det er mugt t udbyde SKATs egcy-porteføe med CSC
og KMD. SKAT forventer t benytte udbudsproceduren konkurrencepræget dog og forventer ogs, t dogen kn bdrge t t skre, t de omfttede ydeser og systemer kn overdrges. SKATs m med proektet er endvdere tdssvrende kontrkter og konkurrencedygtge prser.

Rigspolitiet

35. Rgspotet hr opyst, t de med hensyn t CSC-hovedkontrkten p bggrund f en
fornyse  2013 vurderede, t det reet kke vr prktsk eer teknsk mugt t gennemføre en fytnng t en nden everndør, og t de derfor vgte t genforhnde kontrkterne med CSC. Den gædende kontrkt udøber  2019, og Rgspotet er  øebkket ved t
forberede en konkurrenceudsættese f hee CSC-kompekset.
 forbndese med kontrkten vedrørende Arm 112 hr Rgspotet gngst det forberedende rbede med henbk p t konkurrenceudsætte kontrkten og forventer t gennemføre en fornyse forud for seve udbuddet snrest. Med hensyn t HS2 hr Rgspotet sden 2014 drøftet en modernserng f omrdet, og kontrkten bev derfor senest forænget
 2014. Rgspotet hr opyst, t de p.t. er  gng med en nærmere fkrng smmen med
Kmmerdvokten med henbk p t fdække de urdske rmmer  forbndese med udbud.

Domstolsstyrelsen

36. Domstosstyresen hr opyst, t styresen sden 2010 hr fundet det hensgtsmæssgt
t vente med t konkurrenceudsætte kontrkten, ndt der foregger en retvsende og tdssvrende dokumentton, eer ndt der sk ske udfsnng f de pgædende t-systemer
 overensstemmese med Domstosstyresens dgtserngsstrteg. Styresen hr endvdere opyst, t den ndt d hr fundet det mest hensgtsmæssgt t skre en økonomsk
forsvrg drft gennem nskffese f rg vedgehodese og support.

RESULTATER
SKAT hr v skftende strteger sden 1999 rbedet med t reducere fhænggheden f
egcy-systemerne. De første 7-10 r stsede SKAT p t modernsere systemerne, før de
udbød dem. Sden 2010 hr de  stedet rbedet med t udbudsmodne de ekssterende systemer.  2016 besuttede SKAT t gngsætte en konkurrencepræget dog med henbk
p t fdække, om opgverne kn overdrges, herunder hvornr de v kunne overdrges
og p hvke vkr. Rgsrevsonen fnder det utfredsstende, t det efter 17 rs nttver endnu kke er ykkedes SKAT t udbyde de 3 større egcy-kontrkter.
Rgspotet hr sden 2013 gngst en række nttver med henbk p t konkurrenceudsætte kontrkterne eer hemtge systemerne. Rgsrevsonen fnder det utfredsstende, t Rgspotet – bortset fr gnske f nttver  de senere r – kke hr hft fokus p
t skre, t EU’s udbudsdrektv bev overhodt, og t fhænggheden f everndørerne bev
reduceret.
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Domstosstyresen besuttede  2010 t vente med t udbyde kontrkten, ndt de ekssterende systemer er udfset. Rgsrevsonen fnder det utfredsstende, t Domstosstyresen endnu kke hr gngst nttver med henbk p t udbyde kontrkten, som styresen hr hft nsvret for sden 1999.

2.4.

RÅDGIVNING FRA KAMMERADVOKATEN

37. V hr bedt SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen opyse og dokumentere, om de hr
modtget eer er  gng med t modtge rdgvnng fr Kmmerdvokten  forbndese
med de kontrkter, der drg er bevet udbudt, og  s fd redegøre for, hvken rdgvnng
der er te om.
38. Tbe 5 vser, om og hvken rdgvnng SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen hr modtget fr Kmmerdvokten  forbndese med de kontrkter, der drg er bevet udbudt.
Tbeen er bseret p nsttutonernes opysnnger t Rgsrevsonen.

TABEL 5

KAMMERADVOKATENS RÅDGVNNG  FORBNDELSE MED DE KONTRAKTER, DER ALDRG ER
BLEVET UDBUDT
SKAT

Domstosstyresen

CSCrmmefte

KMD
Cssc

VUR

Bstnd t udbudsprocessen

X
(2016)

X
(2016)

X
(2016)

Udrbedese f udbudsmtere

X
(2016)

X
(2016)

X
(2016)

ESDH1)

Appktonsdrft og
-vedgehodese1)

Udrbedese f udbudsstrteg

Rgspotet
CSChovedkontrkt

X
(2016)

Afdæknng f de urdske
rmmer  forbndese med
udbud

1)

HS21)

X
(2016)

Afkrng f drektvvg

Genforhndng f kontrkter

Arm
112

X
(2016)

X
(2014)

SKAT og Domstosstyresen hr opyst, t de kke hr modtget rdgvnng fr Kmmerdvokten vedrørende ESDH og Appktonsdrft og
-vedgehodese.

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen.

23

24

KONTRAKTER, DER ALDRG ER BLEVET UDBUDT

PRISEN PÅ UDBUDSRETLIGE VURDERINGER

Som eksemper p, hvd det koster nsttutonerne t ndhente
udbudsretg rdgvnng fr Kmmerdvokten, kn nævnes, t
sve rdgvnngen  forbnde-

Det fremgr f tbe 5, t SKAT p.t. modtger rdgvnng fr Kmmerdvokten  forbndese med de 3 egcy-kontrkter (CSC-rmmefte, KMD Cssc og VUR). Rdgvnngen omftter bstnd t udbudsprocessen og udrbedese f udbudsmtere. Tbeen vser desuden, t Rgspotet modtog rdgvnng fr Kmmerdvokten  2014  forbndese med genforhndngen f CSC-rmmeften, og t Rgspotet p.t. modtger udbudsretg rdgvnng vedrørende e 3 kontrkter. Rdgvnngen vedrører udrbedese f udbudsstrteg,
fdæknng f drektvvg og de urdske rmmer  forbndese med udbud.

se med konkurrenceudsættesen f Rgspotets CSC-hovedkontrkt som rdgvnngen vedrørende SKATs 3 egcy-kontrkter forventes t beøbe sg
t c. 4 mo. kr.

RESULTATER
SKAT og Rgspotet hr sent  kontrktforøbet modtget eer er  færd med t modtge
udbudsreteret rdgvnng fr Kmmerdvokten  forbndese med 6 f de 8 kontrkter,
der kke er udbudt.

KONKURRENCEUDSÆTTELSEN AF DE UDBUDTE KONTRAKTER

3. Konkurrenceudsættelsen
af de udbudte kontrakter
DELKONKLUSION
Sev om en opgve hr været udbudt, er det kke gvet, t den ogs hr været konkurrenceudst. Rgsrevsonen vurderer smet, t der er ndktoner p, t der – nden for rmmerne
f de forudsætnnger, t-mrkedet byder – hr været en ree konkurrencestuton  forbndese med hovedprten f de 63 udbudte kontrkter. Knp to trededee f kontrkterne hr
sedes bde en kontrktperode p høst 7 r og hr  forbndese med udbuddet modtget
kondtonsmæssge tbud fr mndst 2 everndører. D kontrkterne stdg er gædende,
kn det dog kke udeukkes, t kontrktperoderne for noge f kontrkterne reet bver ængere end pngt.
Bndt de resterende udbudte kontrkter er der mdertd en ng række kontrkter, som
enten hr pngt eer hr hft en øbetd p mere end 7 r, og en række udbud, hvor nsttutonen kun hr modtget ét kondtonsmæssgt tbud. De  t 24 kontrkter berører
13 sttsge nsttutoner, prmært p Fnnsmnsterets og usttsmnsterets omrder.
 yset f de begrundeser nsttutonerne sev hr gvet, ndkerer det efter Rgsrevsonens
vurderng en fhængghed f everndøren, der ndebærer, t nsttutonerne kke reet hr
hft mughed for t skfte everndør. Desuden vurderer Rgsrevsonen, t der er rsko for,
t nsttutonerne p sgt kn udvke en s stærk fhængghed f everndøren, t kontrkterne, gesom for egcy-kontrkter, bver meget vnskege t genudbyde.
39. Dette kpte hnder om, hvorvdt de  t 63 udbudte kontrkter, nk. everngsfter,
der ndgr  undersøgesen, hr været udst for ree konkurrence.
40. At udbyde en ydese er kke nødvendgvs ensbetydende med, t ydesen bver udst
for konkurrence. Ree konkurrence forudsætter sedes bde, t udbyder ønsker konkurrence og gør det mugt for eventuee nye everndører t byde p opgven, og t der er udbydere, der kn og fnder det ttrktvt t byde p opgven. Der er sedes rsko for, t udbuddet – sev om det fhodes nden for regerne – fhodes uden ree konkurrence, og t
det dermed kke bdrger t ve prser smt gode og brugbre øsnnger.
41. Rgsrevsonen hr undersøgt 2 omrder, der efter Rgsrevsonens vurderng ndkerer,
om kontrkterne hr været udst for ree konkurrence. ndktorerne omftter kontrkternes ængde og ntet f kondtonsmæssge tbud  forbndese med udbuddet.

25

26

KONKURRENCEUDSÆTTELSEN AF DE UDBUDTE KONTRAKTER

3.1.

KONTRAKTPERIODER

42. V hr undersøgt, om nsttutonerne hr udbudt deres kontrkter med ævne meemrum, som de bør  henhod t udbudscrkuæret.
43.  udbudsregerne præcseres det, t pssende meemrum er 4 r, nr det gæder rmmefter, men der er kke en tsvrende rettesnor for mndege kontrkter.
OFFENTLIGE
KONTRAKTER

Offentge kontrkter er betegnesen for kontrkter, der kke
er rmmefter.

Det fremgr f Konkurrencestyresens veednng t udbudsdrektvet fr 2006, t offentge kontrkter som udgngspunkt kke bør hve en vrghed p mere end 3-5 r.  en kendese fr november 2003 udtte Kgenævnet for Udbud dog, t offentge kontrkter for
en ængere rrække kn ccepteres, nr vget f den pgædende kontrktperode kn begrundes  økonomske og teknske forhod. Erhvervsmnsteret vurderede  1999, t en øbetd p 5-7 r er rmeg for t-kontrkter.
Smtdg vurderer Rgsrevsonen, t nsttutonerne ved hyppg konkurrenceudsættese
kn drge nytte f sve nye teknoogske mugheder som prsfdet p t-omrdet, gesom genudbud kn være en eghed t t ustere kontrkten  tfæde f eventuee ændrede behov. Endeg er forhodsvst korte kontrktperoder ogs væsentge for t skre,
t ydesen bver købt t en konkurrencedygtg prs.
V hr undersøgt, om de gædende udbudte kontrkter, f. Erhvervsmnsterets nbefnger vedrørende t-kontrkter, hr været gædende  mere end 7 r.
44. Fgur 3 vser, hvordn kontrkterne fordeer sg p kontrktperoder, nk. optoner.

FIGUR 3

KONTRAKTPERODER FOR DE UDBUDTE KONTRAKTER
(År)
Tidsubegrænset
> 11 og ≤ 15
> 9 og ≤ 11
> 7 og ≤ 9
> 5 og ≤ 7
> 3 og ≤ 5
> 0 og ≤ 3
0

5

10

15

20

25

Antal kontrakter
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr de undersøgte nsttutoner.
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Det fremgr f fgur 3, t 46 ud f de 63 kontrkter hvde en øbetd p høst 7 r, nk. eventuee optoner. D kontrkterne stdg er gædende, og kontrktperoden kke er fsuttet,
kn det dog kke udeukkes, t peroderne for noge f kontrkterne reet bver ængere. Det
fremgr endvdere f fguren, t der er 17 kontrkter, der hr en øbetd p mere end 7 r,
hvorf 5 f kontrkterne ydermere er tdsubegrænsede.
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45. Tbe 6 vser øbetden for de 17 kontrkter, som enten hr pngt eer ndt vdere
hr hft en øbetd p mere end 7 r, nk. optoner.

TABEL 6

KONTRAKTER MED EN LØBETD PÅ MERE END 7 ÅR

1)

Myndghed

Leverndør

Kontrktndgese

Kontrktudøb

Rmmekontrkt om Nvson Stt

Modernserngsstyresen

Mcrosoft

1998

Tdsubegrænset

ndkøbs- og fkturhndterng for
sttsge myndgheder og sttsge
seveende nsttutoner

Modernserngsstyresen

Mrce

2014

2022

Kontrkt om drft og ppktonsforvtnng f Sttens Lønsystem (SLS)

Modernserngsstyresen

CSC

2013

2021

Vretgese f NemKont og NemBetnger

Dgtserngsstyresen

KMD

2004

Tdsubegrænset

Dgt sgntur

Dgtserngsstyresen

Nets DnD

2009

2017

DeMrs

Forsvrsmnsteret

BM Dnmrk ApS

2010

2020

Debtormotor

SKAT

CSC

2009

2017

EF

SKAT

KMD, Cpgemn
og Affecto

2008

2017

Drft f Nvson Stt, ØS, LDV og SAS

Rgspotet

CSC

2008

20161)

Servcefte p MX-One

Rgspotet

Netdesgn

2008

Tdsubegrænset

Kontrkt om smordnng f nød- og beredskbskommunkton mv.

Rgspotet

Dnsk Beredskbskommunkton

2007

2018

System for eektronsk sgsbehndng
ved domstoene

Domstosstyresen

NNT

2013

2021

ESDH-system

Forsvrsmnsterets
Mtere- og ndkøbsstyrese

CSC

2015

2023

Fæes Medcnkort, drft

Sundhedsdtstyresen

Trfork

2009

Tdsubegrænset

Fæes Medcnkort, vedgehodese

Sundhedsdtstyresen

Trfork

2010

Tdsubegrænset

Rmmekontrkt om udvkng og
vedgehodese mv. f pædgogsk/
dmnstrtve og dmnstrtve
t-systemer for uddnnesessektoren
(EASY- og SS-systemerne)

Uddnneses- og
Forsknngsmnsteret

KMD

2009

2021

Hgh Performnce Computng for forecstng wether, ocen nd cmte

DM

Cry

2015

2023

Rgspotet hr  2016 hemtget drften f systemet.

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr de undersøgte nsttutoner.
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Det fremgr f tbe 6, t der er 12 f de 17 kontrkter, der hr pngt eer ndt vdere
hr hft en øbetd p meem 7 og 12 r. Desuden fremgr det f tbeen, t 5 f de 17 kontrkter er tdsubegrænsede.
Tdsubegrænsede kontrkter kn gøre det svært t genudbyde kontrkten, sær hvs kontrkten kke ndehoder en opsgeseskusu. Gennemgngen hr dog vst, t de tdsubegrænsede 5 kontrkter e hr opsgeseskusuer.
46. V hr bedt nsttutoner med nge kontrktperoder begrunde ængden f deres kontrktperode. Undersøgesen vser, t nsttutonerne b.. ngver de smme begrundeser
for t væge nge kontrktperoder, som SKAT, Rgspotet og Domstosstyresen ngv
som begrundese for, t deres kontrkter kke vr udbudt. Begrundeserne omftter sedes
mngende systemdokumentton, t det kke vr mugt t gennemføre fytnng t en nden everndør, og t de vurderede, t det vr for rskbet t skfte everndør, ford der
vr te om smfundskrtske systemer. Derudover begrunder nsttutonerne det med, t
systemerne sk udfses, og t trnstonsomkostnngerne er s store, t det kræver nge kontrktperoder.
Boks 3 vser, hvordn Dgtserngsstyresen og Modernserngsstyresen begrunder de
nge kontrktperoder.

BOKS 3

BEGRUNDELSERNE FOR LANGE KONTRAKTPERODER  FORBNDELSE
MED NEMKONT OG NEMBETALNGER SAMT RAMMEAFTALE OM NAVSON STAT
Dgtserngsstyresen – Vretgese f NemKont og NemBetnger
Kontrkten hr kke været udbudt sden 2004. Dgtserngsstyresen vurderer, t Nets ogs
bver undereverndør for en eventue ny everndør, d de  vdt omfng hr eneret p deres
ydeser. Dermed v en stor de f drften reet set kke bve konkurrenceudst ved et eventuet
genudbud. Den de f drften, som vretges f KMD, fvkes endvdere p mnfrme, hvor ntet f everndører p mrkedet er meget begrænset. Dgtserngsstyresen hr opyst, t
styresen rbeder ktvt p t forbedre konkurrencestutonen ved t udbudsmodne systemet.
Modernserngsstyresen – Rmmefte om Nvson Stt
Kontrkten er ndget før ndføresen f tdsbegrænsnnger for rmmefter og hr kke været udbudt sden 1998. Kontrktperoden er begrundet med, t Modernserngsstyresen vurderer, t kontrkten omhnder en retv kompeks ydese  form f tpsnng, mpementerng,
vedgehodese og vdereudvkng f et økonomsystem t hee stten. Modernserngsstyresen hr b.. begrundet den nge kontrktperode med, t tbudsgverne kunne opn betydege stordrftsfordee eer effektvsernger ved t hve skkerhed for everng  en ængere perode. Kontrkten er kke genudbudt, d Modernserngsstyresen hr vurderet, t trnstonsomkostnngerne er meget væsentge, og t prsen for rmmekontrktens ydeser m forventes t stge  tfæde f et genudbud.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t ngt de feste udbudte, større kontrkter vedrørende t-drft og
-vedgehodese, som vr gædende  2015, hr en øbetd p høst 7 r, nk. optoner. D
kontrkterne stdg er gædende, og kontrktperoden kke er fsuttet, kn det dog kke
udeukkes, t kontrktperoderne reet bver ængere.
 t 17 f de 63 udbudte kontrkter hr mdertd en pngt kontrktperode p mere end
7 r, som er Erhvervsmnsterets nbefede grænse for t-kontrkter. 5 f kontrkterne er
desuden tdsubegrænsede, men hr dog en opsgeseskusu. nsttutonerne begrunder
b.. de nge kontrktperoder med mngende systemdokumentton, t det kke vr mugt t gennemføre fytnng t en nden everndør, og t det er rskbet t skfte everndør, ford der er te om smfundskrtske systemer, hvket svrer t begrundeserne for
kke t kunne udbyde egcy-kontrkterne.

3.2.

ANTAL TILBUD

47. føge Konkurrence- og Forbrugerstyresen kræver det mndst 2 tbud, før mn kn te om en konkurrencestuton. Hvs der kun er ét tbud (hvket svrer t, t e bydende
vrksomheder ender med t bve everndør) er det føge Konkurrence- og Forbrugerstyresen en ndkton p, t konkurrencen hr været begrænset. V hr undersøgt, om nsttutonerne hr modtget kondtonsmæssge tbud fr mndst 2 everndører  forbndese
med de enkete udbud.
RAMMEAFTALER

En rmmefte er en kontrkt-

48. Fgur 4 vser ntet f tbud p de  t 48 udbudte kontrkter. Leverngsfter, der
er ndget under en rmmefte, og hvor udbudspgten derfor er føftet, ndgr kke  op-

form, hvor en fte ndgs me-

gøresen.

em én eer fere ordregvende
myndgheder og én eer fere
økonomske ktører med det
form t fstsætte vkrene
for de kontrkter, der sk ndgs  øbet f en gven perode,
sær med hensyn t prs og ptænkte mængder.

FIGUR 4

ANTAL TLBUD  FORBNDELSE MED NSTTUTONERNES SENESTE
UDBUD
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Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr de undersøgte nsttutoner.
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Det fremgr f fgur 4, t der er 40 f 48 kontrkter, hvor 2 eer fere everndører fgv
tbud. Smtdg vser undersøgesen, t der er 8 kontrkter, hvor der ene vr ét kondtonsmæssgt tbud og derfor kke en ree konkurrencestuton.
Boks 4 vser de 8 udbud med kun ét tbud.

BOKS 4

UDBUD MED ÉT TLBUD
NturErhvervstyresen – Support, vedgehodese og vdereudvkng f CAP-TAS
Kontrkten er senest udbudt  2014. Ved udbuddet bev 3 prækvfceret, og 2 fgv tbud. Det
vr dog kun Formppe, der fgv et kondtonsmæssgt tbud.
Cvstyresen – Drft, vedgehodese og vdereudvkng f Cvstyresens systemkompeks
(Lex Dn-produkton)
Kontrkten er senest udbudt  2012. Ved udbuddet bev 5 prækvfceret, og 2 fgv tbud. Det
vr dog kun NNT A/S, der fgv et kondtonsmæssgt tbud.
Modernserngsstyresen – Kontrkt om Lernng Mngement System (LMS)
Kontrkten er senest udbudt  2015. Ved udbuddet ønskede ene KMD t de sg prækvfcere. Efter forskege overveeser – b..  smrd med Kmmerdvokten – vgte Modernserngsstyresen t g vdere, og KMD vr sedes den eneste, der fgv tbud.
Modernserngsstyresen – ndkøbs- og fkturhndterng for sttsge myndgheder og
sttsge seveende nsttutoner
Kontrkten er senest udbudt  2013. Ved udbuddet bev 7 prækvfceret, og 3 fgv tbud.
Det vr dog kun Mrce, der fgv et kondtonsmæssgt tbud.
Dgtserngsstyresen – Dgt Post-øsnngen
Kontrkten bev udbudt  2014. Ved udbuddet vr e-Boks A/S den eneste tbudsgver.
Dgtserngsstyresen – Dgt Sgntur
Kontrkten bev senest udbudt  2008. Ved udbuddet  2008 bev 3 prækvfceret, men kun
DnD fgv tbud.
STAR – Vedgehodese, vdereudvkng og forvtnng f DSDW og obndsts.dk
Kontrkten er senest udbudt  2012. Ved udbuddet bev 3 prækvfceret, men STAR modtog
kun tbud fr SAS nsttute.
Forsvrsmnsteret – Rmmefte vedrørende vedgehod f SAP
Kontrkten er senest udbudt  2014. SAP vr eneste tbudsgver.

Gennemgngen vser desuden, t der bndt de 8 kontrkter, der kun modtog ét kondtonsmæssgt tbud, vr 3 tfæde, hvor udbuddet vr et genudbud, og hvor ordregveren kun
modtog tbud fr den ekssterende everndør, som ordregveren efterføgende ndgk kontrkt med. Kontrkterne vedrører NturErhvervstyresen, Cvstyresen og Modernserngsstyresen. Det er Rgsrevsonens vurderng, t der  de 3 tfæde er ndktoner p, t ordregver reet hr hft svært ved t skfte everndør, sev om kontrkten hr været genudbudt.
Cvstyresen hr opyst, t det  deres tfæde kke skydes fhængghed f everndøren.
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Rgsrevsonen er opmærksom p, t det forhod, t nsttutonen kun modtger ét tbud,
bde kn skydes, t det kke hr været mugt eer ttrktvt for ndre everndører t byde p opgven, og t der kun er f potentee everndører p mrkedet. Men unset rsgen kn myndgheden med et mndre fet f tbudsgvere rskere t modtge s f kvfcerede bud, t den ønskede konkurrence kke opns.
49. For t ustrere bredden  mrkedet  forhod t de kontrkter, der ndgr  undersøgesen, hr Rgsrevsonen opgort, hvor mnge everndører der er  forbndese med de 72 kontrkter, og hvordn de smede kontrktudgfter er fordet p everndørerne, f. fgur 5.

FIGUR 5
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Ikke udbudte kontrakter

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr de undersøgte nsttutoner.

Det fremgr f fgur 5, t de 72 kontrkter, der ndgr  undersøgesen, vretges f  t 27
everndører. Det fremgr desuden, t CSC og KMD vr de everndører, som stten hvde
de største udgfter t  2015, svrende t 40 % f de smede kontrktudgfter. Endeg fremgr det, t det sær er kontrkterne med CSC og KMD, der drg er bevet udbudt, det de
2 everndører str for 93 % f udgfterne t de kke udbudte kontrkter, mens de kun str
for 28 % f udgfterne t de udbudte kontrkter.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t der  ngt de feste udbud vr 2 eer fere everndører, der bød p
opgven. Dog vr der  forbndese med 8 udbud kun én everndør, der bød, og der hr  forbndese med dsse udbud kke været en ree konkurrencestuton. At nsttutonen kun
modtger ét tbud kn bde skydes, t det kke hr været mugt eer ttrktvt for ndre
everndører t byde p opgven, og t der kun er f potentee everndører p mrkedet.
 t 27 everndører vretger drften f de 72 kontrkter  Rgsrevsonens undersøgese.
Dog str de 2 største everndører for 40 % f de smede kontrktudgfter. sær de ædre
kke udbudte kontrkter er koncentreret omkrng de 2 everndører, mens kontrkter vedrørende nyere systemer er spredt p mnge everndører.
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4. Kontraktbestemmelserne
i institutionernes seneste
kontrakter
DELKONKLUSION
Undersøgesen vser, t everndørfhængghed hr været et probem  forhod t ædre
kontrkter, herunder særgt de kontrkter, der drg hr været udbudt. Rgsrevsonen vurderer, t nsttutonerne  deres seneste kontrkter generet hr forsøgt t skre sg mod
en stuton med everndørfhængghed.
Undersøgesen vser sedes, t nsttutonerne  deres kontrkter hr forsøgt t skre sg,
t de bde kn øsrve sg fr den ekssterende kontrkt og gøre det mugt for nye everndører t overtge opgven. Om kontrktbestemmeserne er tstrækkege t t skre ufhængghed og mughed for t skfte everndør, v dog først vse sg, nr nsttutonen ønsker t genudbyde kontrkten.
Ae nsttutonernes seneste kontrkter hr bestemmeser om krv t dokumentton, og
ngt hovedprten hr bestemmeser om krv t ophørsssstnce.  2 kontrkter, for hvke det er reevnt, hr nsttutonerne dog kke skret sg dgng t kdekoden. Dette udgør en rsko for, t nsttutonerne kke  e tfæde kn vdereudvke systemet uden den
oprndege everndør eer hemtge systemet, hvs der er behov herfor. Rgsrevsonen
fnder, t nsttutonerne med forde kn præcsere bestemmeserne om ophørsssstnce
– eventuet ved t kræve, t everndøren udfærdger en ophørspn  forbndese med overdrgesen f everncen t en ny everndør. D hver bestemmese  en kontrkt som udgngspunkt medfører en tsvrende udgft for den ydese, som everndøren pægges, er
det dog vgtgt, t nsttutonerne udformer bestemmeserne  yset f mere ngsgtede
strtegske pner vedrørende drft og vedgehodese, s de kke beter for ydeser, der
kke er nødvendge.
Fnnsmnsteret hr sden 2012 rbedet med t understøtte nsttutonernes styrng f
udcteret t-drft og -vedgehodese med henbk p t skre ngsgtede og sprsommege øsnnger. Arbedet hr mdertd været st  bero sden 2015. Rgsrevsonen nbefer, t Fnnsmnsteret genoptger rbedet, s mnsteret ogs fremdrettet kommer t
t spe en væsentg roe p dette omrde.
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50. Dette kpte hnder om, hvorvdt de 28 nsttutoner  forbndese med deres seneste
kontrkter hr skret sg et kontrktgrundg, der kn bdrge t t reducere fhænggheden f everndørerne. Derudover hr v undersøgt Fnnsmnsterets roe  forhod t t
skre ngsgtede og sprsommege øsnnger ved udcteret t-drft og -vedgehodese.

4.1.

KONTRAKTGRUNDLAGET

51. V hr undersøgt, om nsttutonerne med deres seneste kontrkt hr skret sg et kontrktgrundg, der kn bdrge t t reducere fhænggheden f everndørerne. Ufhængghed f everndørerne er en væsentg forudsætnng for, t nsttutonerne effektvt kn
konkurrenceudsætte og tmed smdgt skfte everndør, hvs behovet herfor skue opst.
Hvs nsttutonerne sk hve mughed for t skfte everndør, sk det des være mugt
t øsrve sg fr den ekssterende kontrkt, des være mugt for nye everndører t overtge opgven.
Som det fremgr f kpte 2, kn det være vnskegt t komme ud f et fhængghedsforhod t en everndør. Dette er b.. eksempfceret ved SKAT, som hr værkst en række nttver for t udbyde deres gme egcy-systemer, men uden t nttverne hr hft
den ønskede effekt. Det er derfor f fgørende betydnng, t sttsge nsttutoner fremdrettet etberer kontrktgrundg, der mndsker rskoen for, t de hvner  et fhængghedsforhod t everndører.
52. Undersøgesen tger udgngspunkt  kontrktgrundget og kke  nsttutonernes kontrktstyrng, sev om begge eementer sper væsentgt smmen. nsttutonernes rbede med t skre sg mod en stuton med everndørfhængghed stopper sedes kke ved
kontrktens udformnng, men fortsætter  forbndese med den øbende kontrktstyrng,
hvor kontrkten sk st sn endege prøve.
Boks 5 vser de styrngsprmetre, som ud over kontrktgrundget ogs hr betydnng for
nsttutonernes rbede med t reducere rskoen for everndørfhængghed.
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BOKS 5

KONTRAKTSTYRNG
føge Konkurrence- og Forbrugerstyresen kn kontrktstyrng opdees  4 hovedomrder:
ntern orgnserng og nsvrsfordeng hos ordregver
ndebærer, t ordregver hr udpeget én eer fere personer, der hr nsvret for t hndtere
smrbedet med everndøren og for t føge op p, t ften eftereves f bde ordregver
og everndør. Den eer de personer, der hr nsvret for kontrktstyrngen, sk være  besddese f vden om kontrktstyrng og være bekendt med den ydese, kontrkten omhnder.
Hndterng f smrbedsretonen med everndøren
ndebærer, t ordregver understøtter et postvt og konstruktvt smrbede med everndøren, d det er forudsætnngen for et veykket fteforhod. Ordregver sk ogs skre sg, t
bde ordregver og everndør er bekendt med og enge om, hvke forpgteser og rettgheder
ften ndebærer, og t der regeres hurtgt, hvs der opstr probemer  forbndese med opfydesen f kontrkten.
Kvtets- og rskostyrng
ndebærer, t der  kontrkten er opstet mbre krv t everndørens ydese, herudover t
der er ndrbedet procedurer for, hvoredes det kontroeres, t krvene opfydes. Det ndebærer
ogs, t ordregver dentfcerer og hndterer de rsc, der er forbundet med den pgædende
kontrkt, og fordeer nsvret herfor t den prt, der bedst og med vest muge omkostnnger
kn hndtere rscene.
Kontrktdmnstrton
ndebærer, t ordregver skrer, t der er krhed over, hvem der sk gøre hvd og hvornr, og
t kontrkten øbende vedgehodes og opdteres.

53. Det hr kke været en de f vores undersøgese t vurdere, hvordn en kontrkt præcst bør udformes, s den bedst mugt bdrger t t reducere fhænggheden f everndøren. Kontrktudformnngen bør ske under hensyntgen t, t kontrkter er kompekse
størreser, hvor de endege bestemmeser ofte er et resutt f ordregvers fvenng meem forskege prmetre som kvtet, prs, skkerhed, kontrktens feksbtet, trnstonsomkostnnger, kompeksteten f ydesen mv. Endeg fhænger det fude udbytte f kontrktens bestemmeser og everndørens ydeser f en kompetent styrng f kontrkterne.
54. V hr undersøgt nsttutonernes kontrktuee forudsætnnger for t kunne skfte everndør, herunder øsrve sg fr den ekssterende kontrkt og de ndre everndører overtge opgven. V hr  den forbndese undersøgt:
•
•

om institutionerne i kontrakterne har indsat bestemmelser om ophørsassistance
om kontrakterne har en udløbsdato

•
•

om kontrakterne indeholder bestemmelser om systemdokumentation
om institutionerne har sikret sig adgang til kildekoden i de tilfælde, hvor det er relevant.

Rgsrevsonen er opmærksom p, t bestemmeser om ophørsssstnce bde hr betydnng for øsrvesen fr den ekssterende kontrkt og for nsttutonernes mughed for t
de ndre everndører overtge opgven.
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V hr vgt t undersøge dsse 4 forhod des p grund f de resutter, v hr tveebrgt
 kpte 2, hvor mngende systemdokumentton ngves som en f rsgerne t everndørfhængghed, des p grund f drøfteser med eksperter p t-omrdet, der hr bekræftet, t de 4 forhod er f gnske væsentg betydnng for everndørfhænggheden.

4.2. INSTITUTIONERNES MULIGHED FOR AT KUNNE
LØSRIVE SIG FRA DEN EKSISTERENDE KONTRAKT
Ophørsassistance

55. Bestemmeser om ophørsssstnce  kontrkten bdrger t t ette øsrvesen fr en
ekssterende kontrkt.

OPHØRSASSISTANCE

Ophørsssstnce henvser t,
t everndøren yder ssstn-

En bestemmese om ophørsssstnce hr sedes føge Dgtserngsstyresen b.. t
form t reducere rskoen for, t overdrgesen f drftsopgven t en ny everndør eer hemtgese t myndgheden besværggøres f den ekssterende everndør, og t der
kke opstr et fhængghedsforhod t den ekssterende everndør, som  værste fd kn
msbruges.
56. Vores gennemgng f 28 nsttutoners seneste kontrkter vser, t der  25 kontrkter
er ndst bestemmeser om ophørsssstnce. De 3 kontrkter, der kke hr bestemmeser om ophørsssstnce, thører Arbedsmrkedets Erhvervsskrng, Domstosstyresen
og Arbedstsynet.
Bestemmeserne om ophørsssstnce vrerer  forhod t ndhod og konkretserng.  noge kontrkter fremgr det ene, t everndøren  nødvendgt eer rmegt omfng er forpgtet t t medvrke ved overdrgese f everncen t kunden sev eer t tredemnd.
 ndre kontrkter er det præcseret, t everndøren er forpgtet t t udrbede en ophørspn, der konkretserer, hvordn overdrgesen eer hemtgesen f everncen sk
forøbe.  11 kontrkter stes der decderet krv om, t everndøren sk udfærdge en
ophørspn  tfæde f, t nsttutonen væger t hemtge ydesen eer overdrge den
t en nden everndør.
En ophørspn kn medvrke t t tydeggøre, hvd everndøren er forpgtet t t evere,
gesom det ud fr nsttutonens perspektv kn bdrge t, t ydesen bver ettere t dmnstrere og everndørstyre. D hver bestemmese  en kontrkt som udgngspunkt medfører en tsvrende udgft for den ydese, som everndøren pægges, er det dog vgtgt,
t nsttutonen udformer bestemmeserne  yset f mere ngsgtede, strtegske pner
vedrørende t-drft og -vedgehodese, s de kke beter for ydeser, der kke er nødvendge.

Udløbsdato i kontrakterne

57. Som det fremgr f kpte 3, vr enkete f de udbudte kontrkter tdsubegrænsede.
V hr undersøgt, om de 28 nsttutoners seneste kontrkter hr en udøbsdto eer terntvt en opsgeseskusu. En udøbsdto eer opsgeseskusu er f væsentg betydnng for t undg, t den enkete nsttuton kontrktuet bnder sg t everndøren  en
ængere perode. Fx fremgr det f et nternt nott fr 2010, t SKAT vurderede, t deres
kontrkter kke kunne konkurrenceudsættes, b.. ford de kke hvde en udøbsdto.

ce  forbndese med overdrgese f kontrkten t en ny everndør eer hemtgese t
myndgheden sev.
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58. Vores gennemgng vser, t 27 nsttutoners seneste kontrkter hr en udøbsdto, og
t den kontrkt, der kke hr en udøbsdto, hr en opsgeseskusu, hvor Rgspotet med
et vrse p 12 mneder kn opsge kontrkten.
59. Det er Rgsrevsonens vurderng, t en udøbsdto  kontrkterne desuden er et væsentgt styrngsprmeter, det den understøtter, t nsttutonerne p et gvent tdspunkt tger stng t, om ydeserne sk udskftes, hemtges eer genudbydes. Kontrkter uden
udøbsdto udgør dermod en rsko for, t kontrkten øber  uforhodsmæssg ng td med
den smme everndør, uden t nsttutonen utomtsk tger strtegsk stng t, om
kontrkten fx bør genudbydes. Ved et eventuet genudbud kn nsttutonen drge nytte
f sve nye teknoogske mugheder som den prsmæssge udvkng p t-omrdet, og genudbuddet kn derudover være en eghed t t ustere kontrkten som føge f nsttutonens ændrede behov.
60. Dgtserngsstyresen vurderede desuden  2014, t der synes t være en drekte smmenhæng meem vrgheden f kontrkterne og dokumenttonens tstnd, hvs nsttutonerne kke øbende opdterer dokumenttonen. Dette understreger behovet for t konkurrenceudsætte drften f systemerne ævngt, f. boks 6.

BOKS 6

SKATS UDBUDSFABRK
SKATs udbudsfbrk bestr f et kernetem f medrbedere, der er specseret  t hndtere udbudsproekter.
T hvert udbud nedsættes et proekt med egen styregruppe, proekteer og fnnserng. Udbudsproektet bemndes endvdere med resurser fr SKATs forretnng, der kender det specfkke system. Udbudsproekterne fvkes efter en ensrtet proces, der overordnet bestr f 2
fser (krgørng og trnston), som mtcher den fæessttsge t-proektmode.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t 25 f 28 kontrkter ndehoder bestemmeser om ophørsssstnce, hvorf 11 f de 25 kontrkter ndehoder krv om udrbedese f en ophørspn, der konkretserer, hvordn overdrgesen eer hemtgesen f everncen sk forøbe. 3 f de 28
kontrkter ndehoder ngen bestemmeser vedrørende ophørsssstnce. Det dreer sg om
Arbedsmrkedets Erhvervsskrng, Domstosstyresen og Arbedstsynets seneste kontrkter. Undersøgesen vser ogs, t e kontrkter hr en udøbsdto med undtgese f én
kontrkt, der mdertd ndehoder en opsgeseskusu.
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4.3. INSTITUTIONERNES MULIGHED FOR AT LADE
ANDRE LEVERANDØRER OVERTAGE OPGAVEN
Dokumentation

61. Som beskrevet  kpte 2 ngver fere nsttutoner mngende dokumentton f t-systemer som rsg t, t t-kontrkterne kke hr været udbudt. Et vedokumenteret t-system er sedes en væsentg forudsætnng for kke t hvne  et fhængghedsforhod t
en everndør.
Dette skydes, t t-systemer, hvor der kke foregger fydestgørende beskrveser f, hvordn systemet drves og vedgehodes, kn hve en række negtve konsekvenser. For det
første kn mngende dokumentton gøre det vnskegt t vurdere, hvordn en eventue
udskftnng eer modernserng f et t-system bedst grbes n. For det ndet kn mngende dokumentton hve som konsekvens, t t-systemets t-drft og -vedgehodese fhænger f bestemte nøgepersoner med særgt kendskb t t-systemet.
62. Vores gennemgng f 28 nsttutoners seneste kontrkter vser, t e nsttutoner
hr ndst bestemmeser om dokumentton  kontrkterne, der sk bdrge t t skre fydestgørende beskrveser f, hvordn t-systemet drves og vedgehodes. Om bestemmeserne er tstrækkege t t skre nvendeg og fydestgørende dokumentton, der gør nsttutonerne mndre srbre over for everndørskft, m vse sg, nr kontrkterne udøber,
og systemerne eventuet konkurrenceudsættes p ny.
63. Det er mdertd ogs vgtgt, t nsttutonerne p det tdspunkt, hvor kontrkterne
sk genudbydes, skrer sg, t dokumenttonststnden er tstrækkeg t, t ndre everndører kn byde p opgven, f. boks 7 om CPR-dmnstrtonens vurderng f dokumenttonen forud for udbuddet.

BOKS 7

CPR-ADMNSTRATONENS VURDERNG AF DOKUMENTATON
CPR-dmnstrtonen hr  forbndese med udbud f deres seneste kontrkt – for t skre gebehndng f tbudsgverne – søgt t reducere den forde, den fgvende everndør td v
hve. Ved udbuddet bev CPR-systemets fude dokumentton stet t rdghed for tbudsgverne, og dokumenttonen vr fornden gennemget f en ufhængg ekstern ekspert. Ekspertens vurderng vr, t dokumenttonen vr  en sdn stnd, t nye tbudsgvere ve kunne
overtge everncen.

64. Bnednmrk og Sttens t er eksemper p ndre nsttutoner, der dresserer dokumenttonststndens betydnng for nye everndørers mughed for t byde p opgven
ved genudbud. Bnednmrk og Sttens t hr sedes som en de f deres udbudsstrteg gort vurderng f dokumenttonsnveuet t et særgt fokusomrde ud fr en betrgtnng om, t det pvrker mugheden for effektv konkurrenceudsættese ved genudbud.
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 forængese herf er det væsentgt t understrege, t bestemmeser vedrørende dokumentton  en kontrkt, der er ndget meem ordregver og everndør, kke er en grnt for, t bestemmeserne eftereves f everndøren. Det kræver sedes ogs, t ordregver føger op p og hndhæver kontrkten. Boks 8 vser et eksempe, der ndkerer, t ordregver kke hr formet t hndhæve kontrktens bestemmeser vedrørende dokumentton
 en sdn grd, t systemet kn fyttes t en nden everndør.

BOKS 8

EKSEMPEL PÅ LEVERANDØRAFHÆNGGHED TRODS KONTRAKTBESTEMMELSE OM DOKUMENTATON
Udændnge-, ntegrtons- og Bogmnsteret hr opyst, t mnsteret  forbndese med udbuddet f BOSSNF  2014 konstterede teknske forhndrnger herfor. Dette hng først og fremmest smmen med, t systemerne vr bundet smmen med KMD-eet softwre  drftsmøet.
Vedgehodesesmæssgt kunne systemet heer kke fyttes, b.. p grund f mngefud dokumentton, sev om kontrkten netop ndehodt bestemmeser om dokumentton. føge mnsteret medvrkede mngefud dokumentton f t-systemet t, t vedgehodesesydesen
kke kunne overdrges t en ny everndør, det ngen ny everndør ve kunne opn vden om
BOSSNF p et deterngsnveu, der gv mnsteret den nødvendge skkerhed for, t systemet kunne udbygges som føge f nye ove mv.

65. Gennemgngen f de 8 kontrkter, der drg er bevet udbudt, hr vst, t Rgspotets
CSC-hovedkontrkt ndehodt bestemmeser, der fstgde, t Rgspotet hvde den fude
eendomsret t brugerprogrmme og dokumentton. Eksempet ustrerer sedes, t kontrktbestemmeser om dokumentton kke grnterer, t nsttutonerne kn (gen)udbyde
kontrkterne.

KILDEKODE

Kdekode er den tekst, som progrmmøren hr skrevet. For t
kunne ændre  et systems softwre sk mn besdde kdekoden.

Adgang til kildekoden

66. Som beskrevet  kpte 2 vurderede SKAT  et nternt nott, t mnge ædre systemer
kke umddebrt kunne udbydes, b.. p grund f mngende rettgheder t kdekoden. Omvendt gver dgng t kdekoden ordregver mughed for t vdereudvke systemet med
en ny everndør eer hemtge systemet, hvs der er behov for det.
67. Bndt de 28 kontrkter, v hr gennemget, er der mdertd 9 kontrkter, hvor v vurderer, t dgng t kdekoden kke er reevnt. V hr  de tfæde, hvor det er reevnt, dvs.
 de kontrkter, hvor der ndgr vedgehodese og/eer kundespecfkt progrmme, undersøgt, om nsttutonerne  deres kontrkter hr skret sg et kontrktgrundg, der gver
nsttutonerne dgng t kdekoden.
68. Vores gennemgng vser, t dgng t kdekoden er reevnt for 19 f de 28 kontrkter.  2 tfæde hr ordregver mdertd kke skret sg dgng t kdekoden. De 2 kontrkter thører henhodsvs Dgtserngsstyresen og Domstosstyresen.
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Dgtserngsstyresen hr b.. opyst, t det p udbudstdspunktet erede vr besuttet,
t der  det efterføgende udbud "Næste generton Dgt Post" skue ske en ændrng f
teknoog, sntfder og tveebrngese, hvorfor det kke vr hensgtsmæssgt t tge eerskb over kdekoden for Dgt Post-øsnngen. Dert føer Dgtserngsstyresen, t der
 kontrkten er stet krv om, t tenesteyder p nfordrng fr kunden sk deponere kdekoden, s Dgtserngsstyresen  tfæde f den nuværende everndørs konkurs eer
everngsnægtese kn f dgng t kdekoden og fortsætte øsnngen ved en nden everndør.

RESULTATER
Ae 28 nsttutoners seneste kontrkter ndehoder bestemmeser om dokumentton, der
sk bdrge t t skre fydestgørende beskrveser f, hvordn t-systemet drves og vedgehodes. Undersøgesen vser ogs, t ngt hovedprten f nsttutonerne hr skret sg
dgng t kdekoden  de tfæde, hvor det er reevnt. 2 nsttutoner hr kke skret sg
dgng t kdekoden, hvket medfører, t nsttutonerne kke  e tfæde kn vdereudvke systemet med en ny everndør eer hemtge systemet, hvs der er behov for det.

4.4.

FINANSMINISTERIETS ROLLE

69. V hr undersøgt Fnnsmnsterets roe  forhod t t skre ngsgtede og sprsommege øsnnger ved udcteret t-drft og -vedgehodese.
70. Fnnsmnsteret hr  de senere r p fere mder ptget sg en ktv roe p t-omrdet. Sedes etberede Fnnsmnsteret  2009 Sttens t (sttens nterne t-drftsorgnston) og  2011 Dgtserngsstyresen. Under Dgtserngsstyresen hr Fnnsmnsteret endvdere  2011 etberet Sttens t-proektrd, der rbeder med t rskovurdere og professonsere sttens t-proekter.
71.  2012 gennemførte Dgtserngsstyresen en nyse f sttens t-drftsudgfter. Anysen vste, t der p tværs f stten vr behov for en professonserng p omrdet støttet f en centr enhed.  den forbndese bev Rdgvnngssekretrtet for t-drft etberet  2012.
Rdgvnngssekretrtets opgve er t optmere og professonsere ndkøb og styrng
f t-drft  stten, og sekretrtet hr  2013 og 2014 rbedet med t skbe et porteføeoverbk over t-drft  stten og hr gennemget kontrktvkr  større kontrkter med
henbk p t dentfcere bespresespotenter. Sekretrtet sk  den forbndese b..
rdgve de sttsge myndgheder ved t udbrede vden og erfrnger om de generee udfordrnger, der dentfceres  forbndese med nskffesen og styrngen f outsourcet tdrft p tværs f stten. Dgtserngsstyresen hr opyst, t rdgvnngen er sket gennem netværksktvteter og udrbedese f uforpgtende veednngsmterer og ndre
værktøer.
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Rdgvnngssekretrtet konstterede  2014, t bestemmeser om systemdokumentton
og ophørsssstnce hr betydnng for everndørfhængghed, og nbefede, t bestemmeser om systemdokumentton og ophørsssstnce smt ophørspn bev ntegreret 
e t-drftskontrkter.  den forbndese hr Dgtserngsstyresen medo 2015 udrbedet et ktog over væsentge kontrktbestemmeser vedrørende ophør og udeverng f
dokumentton t kunden eer tredemnd, der kn nvendes som nsprton ved udrbedesen f kontrkter.
Derudover hr Dgtserngsstyresen  2015 gngst et rbede med t udvke en stndrddrftskontrkt (K04) med det form t gøre det nemmere t ndg t-drftskontrkter
bde for kunde og everndør smt t skbe et fæes prdgme for udrbedese f t-drftskontrkter. Begrundesen herfor vr b.., t den frgmenterede nvendese f kontrkter
øgede rskoen for, t grundæggende ftemæssge bestemmeser kke vr t stede  kontrkterne.
72. Dgtserngsstyresen hr opyst, t rbedet med t skbe et porteføeoverbk over
t-drft  stten sve som rbedet med t udvke en stndrddrftskontrkt devst bev
st  bero  2015.

RESULTATER
Fnnsmnsteret hr sden 2012 rbedet med t understøtte nsttutonernes styrng f
udcteret t-drft og -vedgehodese med henbk p t skre ngsgtede og sprsommege øsnnger. Dgtserngsstyresen hr  den forbndese b.. fokuseret p vgtgheden
f t reducere fhænggheden f everndører, særgt ved hæp f kontrktbestemmeser
om systemdokumentton og ophørsssstnce. Dgtserngsstyresens rbede hermed
bev mdertd st  bero  2015. Rgsrevsonen nbefer, t Fnnsmnsteret genoptger
rbedet, s mnsteret ogs fremdrettet kommer t t spe en væsentg roe p dette
omrde.
Rgsrevsonen, den 7. december 2016

Lone Strøm

/Lene Schmdt

STATSREVSORERNES ANMODNNG

BILAG 1. STATSREVISORERNES ANMODNING
Sttsrevsorerne nmodede den 24. februr 2016 Rgsrevsonen om t undersøge sttens
udbud f t-drft og -vedgehodese. Sttsrevsorerne ønskede, t undersøgesen skue besvre 5 spørgsm. Nedenfor vser v, hvordn v hr undersøgt Sttsrevsorernes spørgsm, gesom det ngves,  hvke kpter spørgsmene besvres.

Undersøgesen sk føge Sttsrevsorerne

V undersøger

Her besvres spørgsmet

Afdække omfnget f kontrkter vedrørende
drft og vedgehodese f større sttsge t-systemer, der er bevet forænget uden forudgende ovpgtgt udbud.

Hr sttsge nsttutoner udbudt de
større t-kontrkter vedrørende drft og
vedgehodese, som vr gædende 
2015?

Kpte 2.

Hvordn hr kontrktforøbet været for
de kontrkter, der drg er bevet udbudt?
Afdække rsgerne t nsttutonernes mngende udbud.

Hvd er føge nsttutonerne rsgen
t, t de kke hr udbudt kontrkterne?

Kpte 2.

Hvke nttver hr nsttutonerne
værkst for t bve  stnd t t udbyde kontrkterne?
Vurdere, hvordn og  hvket omfng sttsge
nsttutoner hr rbedet for t reducere fhængghed f t-everndørerne, fx ved t skre sg
systemdokumentton.  den forbndese ønskes
der peget p eventue god prkss.

Hr nsttutonerne  deres seneste kontrkter ndst bestemmeser om ophørsssstnce?

Kpte 4.

Hr kontrkterne en udøbsdto?
Hr nsttutonerne  deres seneste kontrkter ndst bestemmeser om dokumentton?
Hr nsttutonerne dgng t kdekoden?

Vurdere Fnnsmnsterets roe  forhod t t
skre ngsgtede og sprsommege øsnnger 
forbndese med drft og vedgehodese f t-systemer  stten.

Hr Fnnsmnsteret værkst nttver med henbk p t effektvsere udcteret t-drft og -vedgehodese?

Kortægge,  hvket omfng Kmmerdvokten
hr rdgvet de sttsge nsttutoner  forbndese med ndgese f dsse kontrkter, herunder
hvd rdgvnngen typsk hr omfttet.

Hr stten modtget rdgvnng fr Kmmerdvokten  forbndese med de kontrkter, der kke er udbudt?

Kpte 4.

Bør Fnnsmnsteret fremdrettet spe en roe  forhod t t skre ngsgtede og sprsommege øsnnger  forbndese med udcteret t-drft og -vedgehodese?

Hvd omftter rdgvnngen?

Ud over Sttsrevsorernes spørgsm hr v vgt t undersøge konkurrenceudsættesen f
de udbudte kontrkter, sev om det kke ndgk  Sttsrevsorernes nmodnng. Nærmere bestemt hr v  kpte 3 undersøgt, hvor ofte kontrkterne er udbudt, hvor mnge everndører, der hr budt p opgven og sprednngen p everndører.

Kpte 2.
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BILAG 2. METODISK TILGANG
 undersøgesen ndgr e sttsge nsttutoner, som hvde kontrkter vedrørende t-drft
og -vedgehodese, der hver sær udgorde mndst 5 mo. kr.  2015. Det dreer sg om  t
72 kontrkter, der vedrører 15 mnsteromrder og 28 sttsge nsttutoner (f. bg 3).
Undersøgesen tger udgngspunkt  de kontrkter, der vr gædende  2015, men forsøger
–  det omfng, det er mugt – t kortægge forøbet tbge t den oprndege kontrkt.
Noge kontrkter vedrører systemer, der er mere end 25 r gme.  ndre tfæde er den
kontrkt, der vr gædende  2015, den første drftskontrkt. Den tdsmæssge fgrænsnng
f undersøgesen vrerer ts og føger det hstorske kontrktforøb for de enkete kontrkter.
V hr gennemget udbudsregerne, herunder tenesteydesesdrektvet, EU’s udbudsdrektv, udbudsoven og dverse vedednnger og nbefnger fr Konkurrence- og Forbrugerstyresen. V hr ogs gennemget kontrktmtere  forbndese med de 72 kontrkter,
herunder kontrkter, udbudsbekendtgøreser, evuerngsrpporter, nterne notter, ndstnger o.. vedrørende konkurrenceudsættesen og udformnngen f kontrkterne og eventuee t-strteger.
Derudover hr v gennemget nterne notter og ndet mtere fr nsttutonerne og
eventue orenterng f Fnnsudvget eer Foketnget vedrørende de pgædende kontrkter smt Dgtserngsstyresens mtere  forbndese med rbedet med t effektvsere sttens udcterede t-drft.
Endeg bygger undersøgesen p brevveksng/redegøreser fr og møder med de nsttutoner, der ndgr  undersøgesen.

Møder

V hr desuden hodt møder med centre ktører p omrdet. For det første hr v hodt møder med Sttens t og KOMBT for t f kendskb t de udfordrnger, der er ved t reducere fhænggheden f everndører, og hente nsprton t, hvd mn som ordregver kn
gøre for t mndske fhænggheden. For det ndet hr v hodt møder med Konkurrenceog Forbrugerstyresen og Dgtserngsstyresen for t høre, hvke eventuee nttver
de hr tget med henbk p t styrke konkurrenceudsættesen og effektvteten f sttens
t-drft. For det trede hr v hodt møder med en større prvt kunde for t f ndbk , hvordn de rbeder med t reducere everndørfhænggheden, og med 2 t-everndører for
t f ndbk  deres syn p udfordrngerne  forhod t t konkurrenceudsætte drften f
gme t-systemer og nye everndørers mughed for t overtge drften f systemerne.
Endeg hr v hodt møde med Kmmerdvokten.

METODSK TLGANG

Udvælgelse af kontrakter

Formet med gennemgngen f kontrkter er for det første t kortægge omfnget f større kontrkter vedrørende t-drft og -vedgehodese, der drg hr været udbudt.
Sev om Sttsrevsornmodnngen prmært omhnder ædre t-systemer hr v for t skre ktuteten kun udvgt kontrkter, der vr gædende  2015. Det betyder, t ædre eventuet kke udbudte kontrkter vedrørende t-systemer, der kke er  drft ængere, kke er omfttet f undersøgesen. V hr vgt denne fgrænsnng, ford v vurderer, t det ve kræve uforhodsmæssgt mnge resurser, hvs myndghederne skue dokumentere gme tkontrkter, som kke er gædende ængere.
Bndt de kontrkter, der vr gædende  2015, hr v  første omgng nmodet e nsttutoner, der hr ndmedt t Dgtserngsstyresen, t de nvender mndst 5 mo. kr. rgt
t t-drft og -vedgehodese, om t dentfcere e de kontrkter, der  2015 hvde udgfter p mndst 5 mo. kr. Det dreer sg om  t 72 kontrkter med smede udgfter  2015
p c. 1,5 m. kr., svrende t c. ⅓ f sttens smede udgfter t t-drft og -vedgehodese, der føge Dgtserngsstyresen udgorde 4,6 m. kr.  2014.
For det ndet er formet med kontrktgennemgngen t undersøge,  hvken grd sttsge nsttutoner  de gædende kontrkter hr forsøgt t skre sg mod en stuton, hvor
de kke kn konkurrenceudsætte deres udcterede t-drft og -vedgehodese. T dette
form hr v udvgt de seneste kontrkter fr hver f de 28 nsttutoner, som hvde smede udgfter  2015 p 464 mo. kr.
Undersøgesen omftter kontrkter vedrørende t-drft og/eer -vedgehodese. Hovedprten f t-drftskontrkterne er dog smmenstte kontrkter, som for hovedprten bestr
f bde t-drft og -vedgehodese. Noge kontrkter omftter dog ogs t-udvkng og censer.

Ekstern konsulent

Endeg hr v fet nput fr en ekstern konsuent fr Rmbø  forbndese med undersøgesen f bestemmeserne  de seneste kontrkter vedrørende ophørsssstnce, udøbsdto,
dokumentton og kdekode. Formet hr været t f ndsgt , hvke kontrktuee mugheder, der fndes for t skre eerskb t systemdokumentton og ophørsssstnce,
smt ndsgt  fordee og uemper ved t væge de forskege bestemmeser. Konsuenten
er udvgt p bggrund f sn udbudsretge erfrng med t rdgve sttsge nsttutoner,
der sk ndg kontrkter om t-drft og -vedgehodese.
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BILAG 3. KONTRAKTER, DER INDGÅR I UNDERSØGELSEN

KONTRAKTER, DER NDGÅR  UNDERSØGELSEN (SORTERET EFTER FNANSLOVSPARAGRAFFER)
Beskrvese

nsttuton

Seneste udbud

GobWAN 

Netværk, der forbnder Udenrgsmnsteret 
Københvn med repræsenttoner  udndet.

Udenrgsmnsteret

Udbudt med
forhndng
uden forudgende offentggørese  2011

t-konsuentkontrkt –
Rmmekontrkt, defte 1

LAN-kbng med thørende eforsynng, gobt.

Udenrgsmnsteret

2012

Arbedsmrkedsport (DFDG)

Drft f Det Fæes Dtgrundg, der er dtog forretnngsgrundg for forsørgese og ndsts p personnveu. Systemeer er Beskæftgesesmnsteret (STAR).

Sttens t

2015

obndsts.dk og dtvrehus
p UNX for STAR

Drft f obndsts.dk, der gver et overbk
over beskæftgesesndstsen. Systemeer er
Beskæftgesesmnsteret (STAR).

Sttens t

2012

ndkøbs- og fkturhndterng
fr sttsge myndgheder og
sttsge seveende nsttutoner

Trdghedsstese, drft, vedgehodese og
support f ndfk, der er en fæes øsnng t
understøttese f ndkøbs- og fkturhndterng for sttsge myndgheder og sttsge
seveende nsttutoner.

Modernserngsstyresen

2013

Kontrkt om Lernng
Mngement System (LMS)

Anskffese, drft, udvkng og vedgehodese f Cmpus, der er sttens ærngsport.

Modernserngsstyresen

2015

Rmmekontrkt om
Nvson Stt

Lcens og vedgehodese f Nvson Stt,
der er økonomsystemet for hovedprten f
sttsge vrksomheder.

Modernserngsstyresen

1997

Rmmekontrkt om
Nvson Stt, ØS LDV mv.

Hostng og drft f Nvson Stt og LDV, der
er økonomsystemet for hovedprten f sttsge vrksomheder.

Modernserngsstyresen

2012

Sttens Lønsystem (SLS)

Drft og ppktonsforvtnng f Sttens
Lønsystem (SLS).

Modernserngsstyresen

2012

Dgt Post-øsnngen

Kontrkten omftter tenesteyderens trdghedsstese, understøttese, etberng, drft,
vedgehodese, vdereudvkng og teknsk
bstnd vedrørende Dgt Post-øsnngen.

Dgtserngsstyresen

2015

KONTRAKTER, DER NDGÅR  UNDERSØGELSEN

Beskrvese

nsttuton

Seneste udbud

Dgt Sgntur for borgere
(Defte ) + Dgt Sgntur
for vrksomheder og offentge
myndgheder (Defte )

Leverng, vedgehodese, vdereudvkng
og drft f NemD, som er en dgt sgntur
nfrstruktur t borgere og vrksomheder.

Dgtserngsstyresen

2008

Drftsrmmefte om
Borger.dk

Drft f nfrstruktur, ppktoner og modnng for Borger.dk.

Dgtserngsstyresen

2012

ndkøb f fernprntsydeser
smt Postbefordrng f fernprntede breve

Kontrkten omftter etberng, vedgehodese, vdereudvkng og drft f en fernprntøsnng og en postbefordrng.

Dgtserngsstyresen

2011

NemLog-n

Etberng, vdereudvkng, support, vedgehodese og drft f en t-øsnng t fæesoffentg brugerrettghedsstyrng (KFOBS) smt
mgrerng og dmnstrton, herunder tsutnng f tenester t KFOBS.

Dgtserngsstyresen

2010

Rmmekontrkt for ndkøb f
forvtnng, vedgehodese
og udvkng f vsse softwreøsnnger

ndkøb, forvtnng, vedgehodese og udvkng f Borger.dk og Sttstdende.dk (Sttstdende.dk er efterføgende overdrget t Cvstyresen).

Dgtserngsstyresen

2012

Vretgese f NemKont og
NemBetnger

Vretgese, drft og vedgehodese f
systemerne NemKont og NemBetnger.

Dgtserngsstyresen

2004

Kontrkt om drft f Erhvervsstyresens systemporteføe

Hostng, drft og overvgnng f Erhvervsstyresens servceorenterede nfrstruktur.

Erhvervsstyresen

2013

Rmmefte om t-udvkng
og vedgehodese

Support, vedgehodese, vdereudvkng og
udvkng f en systemporteføe, der bestr f
fgsystemer, dttrnsportg, output mngement, bnketværktø og forskege pps.

Søfrtsstyresen

2014

DAM Motorregstret

Motorregstret ndehoder e nformtoner
om køretøer  Dnmrk.

SKAT

2014

DAT

Kontrkt om drft, support, vedgehodese
og vdereudvkng f todsegmentet.

SKAT

2013

Debtormotor, drft og vedgehodese (debtormotor)

Opkrævnngssystem.

SKAT

2009

DLM

Desktop Lfecyce Mngement er en servce,
der tger sg f b.. opsætnng og fskffese
f pc'er.

SKAT

2012
(SK)

EF

Fæes nddrvesessystem t nddrvese f
skttekroner.

SKAT

2008

endkomst

endkomst og Letøn er systemer for ndkomstregstrerng.

SKAT

2012
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Beskrvese

nsttuton

Seneste udbud

ESDH

Cpt/Workzone er systemer t eektronsk
rkverng, sgs- og dokumenthndterng.

SKAT

Adrg

KMD Cssc

Kontrkten omftter fere systemer, b..
Dtwrehouse, Forskud, Lgnng, TstSev
Borger, BYS, KMD ND og KMD ASP.

SKAT

Adrg

NTSE

Drft, support, vedgehodese og funktonee
ændrnger.

SKAT

2014

Rmmefte f 1991
(CSC-rmmefte)

Kontrkten dækker over 87 systemer.

SKAT

Adrg

VUR

Kontrkt om drft, support og vedgehodese
f vurderngssystemet.

SKAT

Adrg

Rmmefte for ndkøb f
t-understøttese f kentreterede servces

Drft, support, dmnstrton, vedgehodese, drftsstøtte og udvkng f Krmnforsorgens Kentsystem.

Krmnforsorgen

2015

Cvstyresens systemkompeks "Lex Dn-produkton"

Drft, vedgehodese og vdereudvkng f
"Lex Dn-produkton", der b.. dækker over
ovtdende.dk, mnstertdende.dk, retsnformton.dk, offentghedsporten.dk og
Lovtdende App.

Cvstyresen

2012

Det Dgte Tngysnngssystem

Drft, support, vedgehodese og vdereudvkng f Det Dgte Tngysnngssystem,
der er et regster, som ndehoder opysnnger
om rettgheder over  fst eendom, gæd 
køretøer m.m.

Domstosstyresen

2014

System for eektronsk sgsbehndng ved domstoene

Kontrktens overordnede form er t reguere kundens erhvervese f drft og vedgehodesesydeser t systemet, som understøtter
eektronsk sgsbehndng ved domstoene.

Domstosstyresen

2013

Hovedkontrkt om progrmme og konsuentydeser
(Appktonsdrft og
-vedgehodese)

Vedgehodese og support f system- og ppktonsprogrmme.

Domstosstyresen

Adrg

Afte vedrørende everng f
servce og drft p rm 112system (rm 112)

Leverng f servceydeser og drftsydeser p
rm 112-systemet.

Rgspotet

Adrg

Drft f Nvson Stt, ØS, LDV
og SAS

Drft f dnsk pots økonomsystemer.

Rgspotet

2008
(SK)

Leverngsfte systemøsnnger (HS2)

Leverng f systemøsnnger for HS2, der er
Københvns pots dsponerngssystem.

Rgspotet

Adrg

Leverngsfte vedrørende
servcefte p MX-One

Servcefte for dnsk pots teefonsystem.

Rgspotet

2008
(SK)
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Beskrvese

nsttuton

Seneste udbud

Kontrkt om smordnng
f nød- og beredskbskommunkton mv. (SNE)

Leverng f et rdonet t brug for e ndets
beredskber.

Rgspotet – Center
for Beredskbskommunkton

2007

Hovedfte 3.0
(CSC-hovedkontrkt)

Drft, vedgehodese og support f t-systemer, vedgehodese og vdereudvkng f ppktoner smt prnt- og outputydese.

Rgspotet – KT

Adrg

Kontrkt vedrørende DeMrs
meem Forsvret og BM, drft
og vedgehodese (DeMrs)

Drft og vedgehodese f DeMrs, der smer
og behnder opysnnger om økonom, persone, mtere, proektedese, edesesnformton, kurser, ndkøb, rbedstd, tenestereser
mm.

Forsvrsmnsteret

2010

ESDH-system

Leverng og mpementerng f Eektronsk
Sgs- og Dokumenthndterngssystem (ESDH).

Forsvrsmnsteret
v. FKT

2015

Rmmefte om SAP-censer

Vedgehodese f Forsvrets ekssterende
SAP-censporteføe og tkøb f censer t
softwre, der er komptbet med SAP.

Forsvrsmnsterets
Mtere- og ndkøbsstyrese

2014

BOSSNF t-øsnnger og vedgehodese

t-øsnnger og vedgehodese f BOSSNF,
der er en dgt ptform, som v en webgrænsefde stes t rdghed for prvte og
offentge ktører.

Udændnge-,
ntegrtons- og
Bogmnsteret

2014
(SK)

Leverng f t-servces t
sttsforvtnngerne

Drft og drftseverncer fr KMD t Sttsforvtnngens outsourcede mø.

Sttsforvtnngen

2010

Mnudbud for t-drftskpctet

Drft f Soc- og ndenrgsmnsterets drftskpctet, dvs. drft f servere og netværk.

Soc- og ndenrgsmnsterets
deprtement

2014
(SK)

CPR-systemet

Rmmefte meem CPR-dmnstrtonen
og CSC Dnmrk A/S vedrørende drft, forvtnng og vedgehodese smt bstnd t udvkng f CPR-systemet.

CPR-dmnstrtonen

2014

Den Personge Eektronske
Medcnprof (PEM), vedgehodese

Vedgehodese f systemerne PEM, CTR og
Medsys.

Sundhedsdtstyresen

2014
(SK)

Den Personge Eektronske
Medcnprof (PEM), drft

Drft f systemerne PEM, CTR og Medsys.

Sundhedsdtstyresen

2014
(SK)

Fæes Medcnkort, drft

Drft f Fæes Medcnkort, der er en smet
oversgt over hver enket dnskers ktuee
ordntoner og medcnkøb.

Sundhedsdtstyresen

2008
(SK)
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Beskrvese

nsttuton

Seneste udbud

Fæes Medcnkort, vedgehodese

Vedgehodese f Fæes Medcnkort, der er
en smet oversgt over hver enket dnskers
ktuee ordntoner og medcnkøb.

Sundhedsdtstyresen

2008
(SK)

Drft f ægemddestyresens
t-systemer

Drft f fx ESDH-systemet, t-nfrstruktur
(b.. exchnge, ntrnet, pc'er) og dverse fgsystemer.

Lægemddestyresen

2011

DSDW og obndsts.dk

Vedgehodese, vdereudvkng og forvtnng f STAR, der behnder dt p  t 8 servere, som t smmen udgør Det Sttstske
Dtvrehus (DSDW)  STAR.

Styresen for
Arbedsmrked
og Rekrutterng

2012

obnet

Udvkng og vedgehodese f obnet, der er
borgerens ndgng t sev- og medbetenng 
forhod t egen sg.

Styresen for
Arbedsmrked
og Rekrutterng

2010

Support, vedgehodese og
vdereudvkng f obcenter
Pnner

Pnægnngsværktø, ndkdese f borgere
t smte og vedgehodese f edge tder 
sgsbehndernes kendere smt understøttese f borgeres sevbookng f møder.

Styresen for
Arbedsmrked
og Rekrutterng

2013

Vedgehodese og vdereudvkng f DFDG-onne smt
systemforvtnng

Kontrkten bestr f vedgehodese og vdereudvkng f DFDG-onne smt systemforvtnng.

Styresen for
Arbedsmrked
og Rekrutterng

2011

VTAS

Udvkng, vdereudvkng, vedgehodese og
support f VTAS, der er en dgt øsnng t
understøttese f vrksomheder og borgere.

Styresen for
Arbedsmrked
og Rekrutterng

2014

ErhvervsArbedsskdesystemet, EASY

Konsuentydeser vedrørende drft, vedgehodese og øbende udvkng f EASY/ESS,
der er nmedesystemer for Arbedsskdestyresen.

Arbedsskdestyresen/
Arbedsmrkedets
Erhvervsskrng

2011

Rmmefte om Arbedstsynets fgsystemer og
dtwrehouse

Vedgehodese og vdereudvkng smt rdgvnng  forhod t Arbedstsynets nformtonssystem.

Arbedstsynet

2013

Rmmekontrkt om DANS

Vedgehodese, support og vdereudvkng
f det dgte nsøgnngssystem DANS, der
er en port t nsøgnng om optgese p
knddtuddnneser.

Uddnneses- og
Forsknngsmnsteret

2014

Rmmekontrkt om EASY- og
SS-systemerne

Udvkng og vedgehodese mv. f EASY og
SS, der er studedmnstrtve nformtonssystemer.

Uddnneses- og
Forsknngsmnsteret

2009

Rmmekontrkt om det studedmnstrtve system STADS

Vedgehodese, support og vdereudvkng
f STADS, der er et studedmnstrtvt system, der nvendes p unversteter mv.

Uddnneses- og
Forsknngsmnsteret

2014
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Beskrvese

nsttuton

Rmmekontrkt om ppktoner t dmnstrton f
erhvervsrettede uddnneser

Vedgehodese og udvkng f 5 ppktoner, som nvendes f mnsteret t dmnstrton f undervsnngssektoren.

Styresen for t og
Lærng

2013

Rmmekontrkt om porter
og ndberetnngsøsnnger

Vedgehodese og udvkng f 5 porter eer ndberetnngsøsnnger nden for undervsnngsomrdet.

Styresen for t og
Lærng

2015

Rmmekontrkt om konsuentbstnd nden for dtvrehus
og Busness ntegence

Rmmekontrkten omftter konsuentbstnd
t etberng f en centr busness ntegence-øsnng og dtvrehus t dt vedrørende
uddnnesessektoren.

Styresen for t og
Lærng

2014

Ungedtbsen

Drft og vedgehodese f Ungedtbsen,
hvs form er ndsmng f dt om uddnnesesforøb for personer under 30 r.

Styresen for t og
Lærng

2011
(SK)

Fødevrestyresens systemkompeks t understøttese f
kontroopgver (MTU-systemer)

Vedgehodese og vdereudvkng f MTU-systemerne, der nvendes t understøttese f
kontroen nden for fødevre-, foder-, veternær- og kødkontroen.

Fødevrestyresen

2014

Generet Lndbrugsregster/
Centrt Husdyrbrugsregster
(GLR/CHR)

Vedgehodese, vdereudvkng og drftsfvkng f GLR/CHR, der er et ntegreret regstersystem t forvtnng og kontro f vsse
EF-støtteordnnger om hod f dyr.

Fødevrestyresen
og NturErhvervstyresen

2012

CAP-TAS

Support, vedgehodese og vdereudvkng f
systemet CAP-TAS, der bruges t hndterng
f sve ntone som EU-ndbrugsstøtteordnnger.

NturErhvervstyresen

2014

Bnednmrks t-mø

Drft, support og vedgehodese f Bnednmrks t-mø.

Bnednmrk

2010

Vedrektortets t-mø

Leverng f tenesteydeser t drft f Vedrektortets t-mø.

Vedrektortet

2011

Hgh Performnce Computng

Supercomputer t fvkng f prognosemodeer for ver, hv og km nk. vedgehodese og rdgvnng.

DM

2015

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr nsttutonerne.

Seneste udbud
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Begrænset udbud

Udbudsform, hvor vrksomheder nsøger om t fgve tbud, men kun de vrksomheder, som ordregveren prækvfcerer, bver opfordret t t fgve tbud.

Compnce

Compnce henvser t efterevesen f bestemte stndrder eer ovreger, fx udbudsdrektvet.

EU’s udbudsdrektv

Reguerer procedurerne for offentge ndkøb, nr ydesens værd overstger en nærmere ngvet tærskeværd. Regernes form er t skre gebehndng, gennemsgtghed og proportontet ved tdengen f en kontrkt.

Gennemsgtghed

Prncp  udbudsoven, der ndebærer, t der sk være offentghed og benhed om seve udbuddet, s tbudsgverne fr mughed for t tkendegve deres nteresse  t evere det udbudte
køb t ordregveren.

Hemtgese

Systemejer kan vælge at hjemtage outsourcet drift og vedligeholdelse, hvorefter ydelserne vil
være ”in-house” og hermed ikke længere underlagt udbudspligt. Dette skyldes, at udbudsreglerne
kun gælder, når ordregiveren indgår kontrakt med en fra ordregiveren adskilt juridisk person.

t-drft

Dækker over ktvteter, der skrer, t systemets ppkton kører stbt p t-nfrstrukturen.
Det kn fx være pnægnng f obs, nstton f ændrnger eer udvkng  de reevnte møer og øbende vurderng f kpctet og bestnng.

t-udvkng

Dækker over vdereudvkng f funktontet og udvkng f ny funktontet. Det kn strække sg fr mndre udvkngsopgver t større proekter.

t-vedgehodese

Dækker over ktvteter, der skrer, t systemets ppktonsfunktontet er stb. Det kn
fx være feretteser, skkerhedsopdternger, opgrdernger, mpementerng f mndre ændrnger og brugersupport.

Kdekode

Er den tekst, som progrmmøren hr skrevet. For t kunne ændre  et systems softwre sk
mn besdde kdekoden.

Kgenævnet for Udbud

Ufhænggt kgenævn, hvs hovedopgve er t tge stng t, om de offentge ordregvere
hr overtrdt udbudsdrektvet eer tbudsoven. Kgenævnets fgøreser kn kke ndbrnges
for nden dmnstrtv myndghed, men nævnets fgøreser kn ndbrnges for domstoene.

Kondtonsmæssgt tbud

Et tbud fr tbudsgver, der opfyder de fststte mndstekrv  udbudsbekendtgøresen. Det
kn fx være kundens betngeser vedrørende egnethed, fnnserng, everngsfrster eer teknske specfktoner.

Konkurrencepræget dog

En udbudsform rettet mod nskffeser med behov for dog om øsnngen f opgven for t
fstægge, hvordn ordregvers behov bedst kn opfydes. Ordregver udrbeder kke udbudsmtere, men  stedet et beskrvende dokument, hvorefter ordregver gr  dog med tbudsgverne om muge øsnngsforsg.

Lcenser

Er en tdese t t nvende en bestemt type softwre.

Lgebehndng

Et prncp  udbudsregerne, der ndebærer, t e everndører sk hve ge mugheder for t
konkurrere om en offentg kontrkt. Dette betyder fx, t en ordregver kke m ste én tbudsgver bedre end de ndre tbudsgvere.

ORDLSTE

Mnfrme

Høkpctetscomputere, der er krkterseret ved t kunne hndtere store mængder nput,
hr stor drftsskkerhed og hø tgængeghed.

Offentgt udbud

Udbudsform, hvor e nteresserede tbudsgvere kn fgve tbud.

Ophørsssstnce

Bestemmese  kontrkten, der hr t form t skre, t drftseverndøren pnægger og sssterer  forbndese med overdrgesen f kontrkten t en ny drftseverndør eer hemtgese t myndgheden sev.

Optoner

Gver den offentge udbyder ret, men kke pgt, t t hnde  henhod t optonen, fx mugheden for t forænge kontrkten med 1 r.

Prsreguerende bestemmeser Kontrktbestemmese, som øbende reguerer prserne.
Progrmme

Genere betegnese for et systems progrmmer. Ogs kdet softwre.

Progrmmerngssprog

Kunstge sprog, som er desgnet t t udføre beregnnger p en computer.

Proportontet

Prncp  udbudsregerne, der ndebærer, t en ordregver fx kke m ste krv  et udbud, som
kke er nødvendge  forhod t det, der ønskes ndkøbt.

Prækvfkton

Fse  udbudsprocessen ved et begrænset udbud, hvor e nteresserede p bggrund f udbudsbekendtgøresen kn nmode om t bve prækvfceret t t byde p opgven. Denne
udvægese sk ske p bggrund f obektve og kke-dskrmnerende krterer.

Rmmefte

Kontrktform, hvor en fte ndgs meem én eer fere ordregvende myndgheder og én eer fere økonomske ktører med det form t fstsætte vkrene for de kontrkter, der sk
ndgs  øbet f en gven perode, sær med hensyn t prs og ptænkte mængder.

Smfundskrtske systemer

t-systemer, der er fgørende for oprethodesen f væsentge smfundsfunktoner.

SK (Sttens og Kommunernes
ndkøbs Servce)

ndkøbsorgnston, som gennemfører EU-udbud p vegne f stt og kommuner. Formet er
t skre mængderbtter p de mest mndege vrer og ydeser t det offentge.

Styresystem

Er den centre softwre p en computer, som hndterer computerens forskege enheder og
funktoner. Et styresystem kdes ogs et opertvsystem. Eksemper p styresystemer er
Wndows, Lnux og Mc OS.

Systemdokumentton

ndehoder beskrveser f, hvordn et system drves og vedgehodes.

Trnstonsomkostnnger

Omkostnnger forbundet med overførse f eerskb, herunder ved orgnserng, tpsnng og
reguerng f ydeser p mrkedet.

Udbud med forhndng

Udbudsform, hvor ordregver p bggrund f et ndedende tbud kn gennemføre forhndnger med tbudsgvere for t f ndhodet f tbuddet tpsset ordregvers behov.
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