
It Contract  
Manager

Intensiv specialistuddannelse.  

Lær at udarbejde og styre alle typer it-kontrakter. 
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Totalleverancer, specialudvikling af software, 
outsourcing af it-ydelser, softwarelicenser, 
agile kontrakter, SaaS-/cloud-løsninger eller 
vedligeholdelse og support af it-løsninger.

Uanset på hvilken måde du er beskæftiget 
med it-kontrakter, kommer vi omkring det på 
It Contract Manager-uddannelsen. Uddan-
nelsen er udformet af erfarne it- advokater 
og opbygget af seks moduler, hver af én 
dags varighed. Modulerne udgør ét samlet 
uddannelsesforløb, og på hvert modul bliver 
du som deltager præsenteret for de relevante 
problemstillinger og mulige løsninger.

Teori og praktik
Godt kontraktarbejde og evnen til at løse 
it-retlige problemstillinger forudsætter kend-
skab til og forståelse for it-rettens specielle 
og komplicerede forhold. Kontraktarbejde 
kan dog ikke udelukkende baseres på teori, 
det er også et håndværk, som kræver praktisk 
erfaring.

Derfor veksler uddannelsen mellem under- 
visning, opgaveløsning og gennemgang af 
cases, der løses under vejledning af de juri- 
diske eksperter, og hvor du aktivt anvender 
juraen. Vi tager os tid til relevante diskus-
sioner i forhold til deltagernes forskellige 
baggrunde, erfaringer og jobfunktioner. 

Derudover ser vi på kontrakten fra både 
kunde- og leverandørsynsvinklen, så du også 
får indblik i, hvad modparten typisk ser som 
problemområder og hvorfor.

Med det intensive undervisningsforløb, de 
erfarne undervisere og de løbende opgaver 
og diskussioner bliver du klædt på til at udar-
bejde it-kontrakter på et højt niveau.

Netværk
Som supplement til uddannelsens faglige 
udbytte danner du som deltager et vigtigt 
netværk, hvor du kan videndele og trække  
på de andre deltageres kompetencer. Inter-
natopholdene er derfor et vigtigt element i 
netværksopbygningen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

It Contract Manager-uddannelsen

Peter Lind Nielsen
Managing associate

Arbejder du, eller skal du til at arbejde med it-relaterede kontrakter enten 
som kunde eller leverandør? Så er denne uddannelse skræddersyet til dig. 
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Det siger tidligere deltagere

En stor fornøjelse at få undervisning af så kompetente undervisere, 
som udover høj faglighed har en formidlingsevne helt i top.  
Stort udbytte og meget brugbart.

God materialesamling både til fordybning og til brug  
i mit daglige arbejde.

Super anvendeligt! Kunne trække paralleller fra undervisningen  
til de udfordringer vi har i dagligdagen og dermed få mere dybde- 
gående kendskab til, hvad vi skal være særligt opmærksom på.



Hvem er uddannelsen for? 
It Contract Manager er for dig, der arbejder 
med it- kontrakter og kontraktstyring. Du 
ønsker en dybtgående viden om it-rettens 
juridiske problemstillinger og de kontrakter, 
der typisk anvendes inden for området. 

Uddannelsen er både egnet til personer med 
teknisk baggrund, der ønsker indsigt i de 
juridiske forhold, og til personer med juridisk 
baggrund, der ønsker at blive skarp på de 
praktiske og særlige forhold, der gælder  
ved udarbejdelse af it-kontrakter.

Tidligere deltagere har blandt andet været 
contract managers, økonomichefer, admi-
nistrerende direktører, virksomhedsjurister, 
it-chefer, indkøbschefer, projektledere, 
afdelingsledere, salgskonsulenter, indkøbs-
konsulenter, juridiske rådgivere, advokater, 
it-konsulenter, kontorchefer m.fl.

Hvad får jeg ud af at deltage? 
Uddannelsen fører dig igennem alle de for-
skellige typer af it-kontrakter, der anvendes, 
lige fra totalleveranceaftaler over outsour-
cingaftaler, cloud- og SaaS- aftaler til konsu-
lent-, licens- og udviklingsaftaler.

Du opbygger et solidt kendskab til de forskel-
lige typer af kontrakter, deres karakteristika 
og de kontraktmæssige udfordringer, som de 
forskellige kontrakter giver.

Du får de nødvendige værktøjer til at 
kommentere og udarbejde kontrakter på et 
kvalificeret grundlag.

Med andre ord: Du bliver klædt på til selv at 
udarbejde og forhandle it-kontrakter på et 
højt niveau.
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Om uddannelsen
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På dette modul gennemgår vi de juridiske grundsten og typiske reguleringstemaer i alle former 
for kontrakter, og som du skal have en grundlæggende forståelse for som fundament for den 
gode kontrakt.

Vi kommer blandt andet ind på:

• Baggrundsret for anskaffelse 
• Grundlæggende om aftaleindgåelse
• Regler for levering og afprøvning
• Misligholdelse og erstatningsansvar
• IPR og særligt ophavsrettigheder.

It-kontrakternes grundsten
Den 22. september 2022 kl. 10.00-18.00

MODUL 1

På dette modul gennemgår vi de typiske reguleringstemaer i it-kontrakter og de særlige 
forhold, som du skal være opmærksom på i forhold til it-kontrakter generelt.

Vi kommer blandt andet ind på:

• Beskrivelse og fortolkning af, hvad der egentlig skal leveres
• Resultat- eller arbejdsforpligtelse
• Anskaffelsesaftaler og løbende aftaler
• Regulering af forsinkelse og mangler
• Regler for erstatning, begrænsninger og brug af bod
• Forhandling og konflikthåndtering.

It-kontraktens basisbestemmelser
Den 23. september 2022 kl. 9.00-16.00

MODUL 2
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Med baggrund i de foreliggende standardkontrakter på området gennemgår vi på dette modul 
totalleverancekontrakter, der både indeholder hardware, software, uddannelse, rådgivning, 
udvikling og efterfølgende vedligeholdelse.

Vi kommer blandt andet ind på:

• Systemet for fastlæggelse af leverancens omfang i kontrakterne
• Afprøvning og overtagelse i K-kontrakterne
• Regulering af misligholdelse i K–kontrakterne
• Regulering af priser og betalingsmekanismer
• Rettighedshåndtering og licenser.

Totalleverancekontrakter
Den 1. november 2022 kl. 10.00-18.00

MODUL 3

På dette modul gennemgår vi drifts- og outsourcingsaftaler og de særlige forhold, som du skal 
være opmærksom på at få beskrevet i sådanne aftaler.

Vi kommer blandt andet ind på:

• Driftsaftalers særkende og opbygning
• Etablering og transitionsfasen
• Rettigheder og persondata
• Beskrivelse af parternes ydelser – SLA
• Ændringshåndtering
• Ophør, opsigelse og misligholdelse i driftsaftaler.

Driftskontrakter
Den 2. november 2022 kl. 9.00-16.00

MODUL 4
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På dette modul gennemgår vi henholdsvis Cloud- og SaaS-aftaler og deres særlige kendetegn 
samt alle de forskellige former for softwarelicenser og kravene til licensstyring.

Vi kommer blandt andet ind på:

• Fokuspunkter i licensaftaler og de forskellige typer af licenser
• Licensstyring og regler for overdragelse af licenser
• Særlige udfordringer ved Open Source-software
• Kildekodedeponering og regulering heraf
• Særlige fokusområder ved cloud- og SaaS-aftaler.

Cloud og licenser
Den 24. november 2022 kl. 10.00-18.00

MODUL 5

På sidste modul gennemgår vi de typiske reguleringstemaer ved egentlige udviklingsaftaler, 
herunder forskelle og risici ved henholdsvis vandfaldsmodellen og agile udviklingsforløb. Vi 
ser nærmere på konsulentaftaler, hvor der købes/sælges timer, og gennemgår kravene til 
indholdet i vedligeholdelses- og supportaftaler.

Vi kommer blandt andet ind på:

• Særlige reguleringspunkter i vedligeholdelsesaftaler, herunder i relation til totalleverance-
kontrakter

• Konsulentaftaler med fokus på T&M og blandt andet forskellen mellem resultat- og  
arbejdsforpligtelse, fast pris og estimater

• Rettighedsudfordringer ved it-produkter og ydelser
• Udviklingsaftaler med fokus på agil udvikling.

Udvikling, T&M og vedligehold
Den 25. november 2022 kl. 9.00-16.00

MODUL 6
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Dine undervisere

Hanne er en af it-rettens pionerer og har en 
unik viden om it-ret efter sine mange års ar-
bejde med jura og it, herunder forhandling af 
et stort antal it-kontrakter. Hun var den første 
advokat i Danmark, der stiftede landets første 
specialkontor inden for it-ret. Hanne er ph.d. 
i it-ret og blev siden certificeret it-advokat, 
business coach og konfliktmægler (mediator).

Hanne Bender
Advokat (L), ph.d.  
Indehaver af Bender Advokatfirma

Peter har mere end 20 års erfaring i udarbej-
delse og forhandling af alle typer it-kontrakter 
og tvistløsning. Peter er certificeret it-advokat 
og udpeget som særlig sagkyndig under  
Danske IT-Advokater. Derudover er Peter en 
ofte brugt foredragsholder og underviser.

Peter Lind Nielsen
Certificeret it-advokat (H) 
Managing associate i Bech-Bruun 

Hanne fungerer som advokat for både kunde- 
og leverandørside og for såvel erhvervsvirk-
somheder som offentlige kunder i Danmark, 
på Færøerne og i Grønland.

Peter rådgiver på både kunde- og leverandør- 
siden og såvel private virksomheder som 
offentlige myndigheder.
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Tid og sted
Modul 1
Den 22. september 2022 kl. 10.00-18.00 

Modul 2
Den 23. september 2022 kl. 9.00-16.00 

Modul 3
Den 1. november 2022 kl. 10.00-18.00 

Modul 4
Den 2. november 2022 kl. 10.00-18.00 

Modul 5 
Den 24. november 2022 kl. 10.00-18.00 

Modul 6 
Den 25. november 2022 kl. 10.00-18.00

Undervisningen er bygget op af tre internat- 
ophold, hver af to dages varighed på:

Hotel Hesselet 
Christianslundsvej 119 
5800 Nyborg 
www.hesselet.dk 

Vi tager forbehold for ændringer i program-
met.

Målgruppe
It Contract Manager er en uddannelse for dig, 
der arbejder med it-kontrakter og kontrakt-
styring. Du ønsker en dybtgående viden om 
it-rettens juridiske problemstillinger og de 
kontrakter, der anvendes.

Praktiske oplysninger

Tilmeld dig uddannelsen
Du tilmelder dig uddannelsen på  
www.bechbruun.com/ITCM. På tilmeldings-
siden bliver du bedt om at udfylde en række 
oplysninger om dig selv samt dine fakture-
ringsoplysninger. Tilmeldingsfristen er 14 
dage inden uddannelsens start.

Pris og afmeldingsgebyr 
Prisen for uddannelsen er 38.500 kr. eksklusiv 
moms og omfatter lovsamling, materi alesam-
ling, paradigmer til it-kontrakter, klippekort 
til syv hotlinehenvendelser under uddan-
nelsesforløbet, hvor underviserne telefonisk 
besvarer juridiske spørgsmål, adgang til 
ITCM-dokumentforum og dagsforplejning. 

Uddannelsesprisen dækker ikke middag  
og ophold, som udgør 7.995 kr. ekskl.  moms 
og bookes ved tilmelding eller ved mail til  
academy@bechbruun.com. 

Ved tilmelding af flere deltagere fra samme  
virksomhed er der mulighed for rabat. Kon-
takt os på academy@bechbruun.com for 
nærmere information. 

Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du 
melde afbud til academy@bechbruun.com. 
Ved afbud senest 14 dage inden uddannel-
sens start, faktureres du 50 procent af uddan-
nelsens pris. Ved senere afbud faktureres den 
fulde pris for uddannelsen.
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Andreas Kamper
Uddannelseskonsulent 
T + 45 72 27 37 34 
E  academy@bechbruun.com

Materiale og paradigmer 
Du får en omfattende paradigmesamling, 
der indeholder eksempler på it-kontrakter, 
tjeklister, artikler mm.

Lovpligtig efteruddannelse
Uddannelsen består af juridisk efteruddan-
nelse og vil som udgangspunkt opfattes som 
værende af generel betydning for udøvelse af 
advokaterhvervet. Vi forventer, at uddan-
nelsen tæller 43,5 lektioner i den lovpligtige 
efteruddannelse for advokater og advokat-
fuldmægtige.

Den lovpligtige efteruddannelse for advo-
kater og advokatfuldmægtige er reguleret i 
bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007. 
Det betyder, at undervisningen for at være 
pointgivende skal vedligeholde eller udvide 
din juridiske kompetence, eller at undervis-
ningen skal højne dine personlige forudsæt-
ninger for opgavevaretagelsen.

Læs mere i Advokatsamfundets vejledning 
om lovpligtig efteruddannelse for advokater 
og advokatfuldmægtige.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller til 
din tilmelding, er du velkommen til at kontak-
te Andreas Kamper.



København Danmark
Aarhus Danmark 
Shanghai Kina 

+45 72 27 00 00
www.bechbruun.com
info@bechbruun.com
Advokatpartnerselskab

Hold dig opdateret


