
Outsourcing eller in-house drift? 
Interessenternes rollefordeling er i høj grad afhængig af, hvilket valg bygherren træffer om 
ansvarsfordeling i forhold til etablering og til drift af CTS systemet. Har man eksempelvis valgt, at 
hele CTS-processen skal gennemføres ved en tredje part (fx et ESCO-projekt), skal ansvaret for at 
styre systemet i driftsfasen alligevel sikres, og man må afklare, om det skal være in-house eller 
outsourcet.  

 

Der er flere muligheder for en organisatorisk løsningsmodel i forbindelse med et nyt CTS-system, 
som strækker sig fra en ren in-house løsning til ren outsourcing. Nedenstående beskriver 3 mulige 
løsninger. 

A 
• Organisering: Medarbejdere med de rigtige kompetencer vælges allerede i 

projekteringsfasen til at styre CTS-systemerne. 2-3 superbrugere som hovedansvarlige: 
o Kører systemet in-house, organisationen sidder med al viden 
o Bidrager med viden om den daglige driftsstyring i udvikling af CTS  

• Kompetenceudvikling sker inden CTS systemerne er installeret, hvorved man opnår at: 
o Hele organisationen er klar til systemet allerede inden opstart 
o Minimere brugen af eksterne rådgivere 

• Serviceaftale/ support 
 

B 
• Organisering: Minimum en medarbejder har de relevante kompetencer fra start som: 

o Hovedansvarlig superbruger, der sidder med al fornøden viden 
o Bidrager med viden om den daglige driftsstyring i udvikling af CTS 

• Kompetenceudvikling sker under CTS-testperioden ved: 
o Skræddersyet kursus til de relevante medarbejdere   

• Serviceaftaler mht. anlæg og software efter behov ved: 
o Brug af eksterne rådgivere 

C 
• Organisering: Hele processen lægges i rådgivernes hænder (Outsourcing), hvorved man 

opnår: 
o Mindre viden indenfor organisationen 

• Kompetenceudvikling til relevante nøglepersoner ved hjælp af: 
o Standardkursus i CTS 

• Serviceaftaler mht. anlæg og software 
o Forhøjet brug af eksterne rådgivere 

 
 



 

 
 

CTS Driftsfunktioner 
A B C 
OUT HYB INH OUT HYB INH OUT HYB INH 

Kompetenceudvikling af medarbejdere     x   x     x   
Superbrugere (hovedansvarlige)   x   x   x    
Service og vedligehold  x (x) x    x    
Vidensdeling     x   x   x     
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