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Afsender

• Løbende konkurrenceudsættelse af it-

relaterede ydelser med et fast leverandørkorps 

i rammeaftaleperioden

• Det skal være attraktivt for alle leverandører på 

aftalen at byde på opgaver

• Specialisering og udvidelse af eksisterende 

ydelsesportefølje gennem opdeling i delaftaler
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Erhvervsstyrelsens sigte med kommende 

rammeaftaleperiode (2020-24)
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Tentativ tidsplan for udbud af 

Erhvervsstyrelsens it-rammeaftale 2020-24
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Maj19-okt19

Udarbejde

udbuds-

materiale

Maj19-aug19

Markedsdialog

Medio jan20

Afgørelse af

prækvali-

fikation

25. Maj 2020

Ny it-ramme-

aftale 

træder i kraft

Primo nov19

Udsende

udbuds-

bekendt-

gørelse

Medio maj20

Kontrakt-

indgåelse

Primo jan20

Frist for 

ansøgning til 

prækvali-

fikation

Primo mar20

Frist for 

tilbuds-

afgivelse

Maj20-aug20

Formidling, 

vejledning og

transition
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Delaftaler under it-rammeaftale 2020-24

Delaftale 1 Delaftale 2 Delaftale 3 Delaftale 4 Delaftale 5 Delaftale 6

It-udvikling og 

vedligehold

It-konsulent-

ydelser

Frontend/UX Backend/CMS Data Scientists Geo/GIS

Tildeling:

Miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud

Tildeling:

Mini-

miniudbud
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Afsender

• Miniudbud (Delaftale 1)

• 2-6 uger

• Leveranceforpligtelse

• Prismodel for agil udvikling

• Mini-miniudbud (Delaftale 2-6)

• 2-14 dage

• Indsatsforpligtelse

• Time/material (medgået tid)
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Tildelingsmodeller under ny 
rammeaftale
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Delaftale 1 - Ydelsestyper

Erhvervsstyrelsen 7

• Større udviklingsopgaver

• Vedligeholdelsesopgaver 

o Systemvedligeholdelse

o Mindre videreudviklingsopgaver

Eksempler
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Delaftale 1 – Teknologi
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• Java

• Groovy/grails

• MySQL

• Json

• Oracle

• PostgreSQL

• Elastic search

• Azure/AWS

• REST/WMS/WFS/WMST/webservice

Eksempler
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Delaftale 1 - Kompetencer
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• Kodeudvikling

• Scrum

• Projektledelse

• Service orienteret arkitektur

• UX

• GIS

Eksempler
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Delaftale 1 – Forventet tildelingsform
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ERST leverer behovsopgørelse inkl. epics og user stories.

Krav til tilbud:

• Estimeret timeantal for hele leverancen

• Fuld løsningsbeskrivelse

• CV’er

• Timepris for den konkrete opgave 

Miniudbud (tilbudsfrist 2-6 uger)
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Delaftale 1 - Økonomi

Erhvervsstyrelsen 11

Agil prismodel baseret på estimeret timeantal. Der afregnes efter 

enhedstimepris for alle tilbudte ressourcer. 

Vurderet til ca. 100-150 mio. kr. over 4 år. 

Vederlag

Forventet værdi
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12

12

Projektstyringsmetode: Statens it-projektmodel

Udviklingsmetode Scrum

Styring og udviklingsmetode
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Agil udviklingsmodel: Scrum

13Erhvervsstyrelsen

Projektleder

Product Backlog Sprint Backlog

Potentially Shippable

Product Increment

Sprint

Review

Sprint

Retrospective

2 uger

24 timer
Daily

Scrum

Meeting
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Organisering i projekter

Leverandør Erhvervsstyrelsen

Projektleder Projektleder

Scrum Master Product Owner

It-arkitekt It-arkitekt

Udviklingsteam

Test Manager Testansvarlig

Tester Tester

Forretningsarkitekt (regler)

UX’er

Forretningen

Tekstforfatter
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Med delegering af ansvar til hvert fagområde.

Øvrige roller

▪ Implementeringsansvarlig

▪ Kommunikationsansvarlig

▪ Intern styregruppe

▪ Eksterne styregruppe

▪ Application manager
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Procesbeskrivelse – pipeline og fast setup for 14 
dags sprint

15Erhvervsstyrelsen

Leverandør

ERST
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Work flow for user story

16Erhvervsstyrelsen
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Næste skridt
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På vej mod tilpasset Safe aka ERST Planning
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Nuværende prismodel for agil udvikling

Estimeret timeantal (100 %) 
+ 0 % - 
25 % 

+ 25 % - 
50 % 

+ 50 % - 100 % + 100 % < 

Bonusbetaling = 10 % 
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Timebetaling (T) = 70 % 
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T =  
40 % 

T = 20 % 
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Sikring af vidensspredning under Delaftale 1

Erhvervsstyrelsen 19

1. Hver vindende leverandør sikres opgaver til en værdi af 1 mio. kr. (T/M) inden 
for 24 mdr. fra aftaleindgåelsen (tilstræbes 12 mdr.)

2. Hver leverandør på delaftalen tildeles en mindre vedligeholdelsesopgave af 12 
måneders varighed med mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 mdr.

3. Udgiften til vedligehold indgår i timeafregning under punkt 1
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Delaftale 2 - Ydelsestyper
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• Mindre udviklingsopgaver

o PoCs

o Mindre videreudviklingsopgaver

• Analyseopgaver

Eksempler
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Delaftale 2 – Teknologi
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• Java

• Groovy/grails

• MySQL

• Json

• Oracle

• PostgreSQL

• Elastic search

• Azure/AWS

• REST/webservice

Eksempler
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Delaftale 2 - Kompetencer

Erhvervsstyrelsen 22

• It-udvikling

• Scrum

• Teknisk projektledelse

• It-arkitektur

• Evt. UX

• Evt. GIS

Eksempler
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Delaftale 2 – Forventet tildelingsform
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ERST leverer opgavebeskrivelse. 

Krav til tilbud:

• CV’er

• Timepris(er) for den konkrete opgave 

• Evt. kort løsningsbeskrivelse (onepager)

• Evt. estimat af opgavens omfang (forventet timeforbrug)

”Mini-miniudbud” (tilbudsfrist 2-14 dage)
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Delaftale 2 - Økonomi
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• T/M (medgået tid) baseret på konkret tilbudt(e) timepris(er)

• Denne delaftale baseres på, at leveranceansvaret er placeret hos Erhvervsstyrelsen

• Leverandørerne kan på denne delaftale byde ind med fire forskellige timepriser for hhv.:

o Juniorkonsulent

o Konsulent

o Seniorkonsulent/specialist

o Chefkonsulent/partner

• Vurderet til ca. 20-40 mio. kr. over 4 år. 

Forventet vederlagsmodel

Forventet værdi



Dette dokument afspejler igangværende overvejelser og er ikke 

nødvendigvis udtryk for indholdet i et endeligt udbudsmateriale

Delaftale 1+2
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• Kan delaftale 1 og 2 med fordel sammenlægges, således at det samme 

leverandørfelt skal konkurrere om de heraf omfattede ydelser?

• Mulige scenarier:

1. Delaftale 1 og 2 udbydes separat med henholdsvis 4 leverandører på 

Delaftale 1 og 8-10 leverandører på Delaftale 2

2. Delaftale 1 og 2 slås sammen i én med 4 leverandører på den samlede 

delaftale

3. Delaftale 1 og 2 slås sammen i én, med 4 leverandører der er sikret en 

”klump” og herudover yderligere 2 leverandører
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Kontakt
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Det gør I ved at kontakte Anita Smed fra Erhvervsstyrelsen pr. mail eller på telefon

Kontaktoplysnigner: Tel. 3529 1622
ramme2020@erst.dk

Kom gerne med input!

mailto:ramme2020@erst.dk

