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Besvarelse af aktindsigt vedrørende brugen af eksterne 

konsulenter fra den 6. juni til 26. november 2019 

 

Ved e-mail af den 26. november 2019 har du anmodet 

Forsvarsministeriet om aktindsigt på følgende måde: 

 
”Jeg ønsker aktindsigt i ministeriets indkøb og/eller bestilling af analyser, 

notater, rapporter og lignende foretaget af eksterne konsulenter eller 

andre eksterne aktører igangsat fra 6/6 2019 frem til dags dato. I første 

omgang dækker aktindsigten kun departementet.  

 

Jeg ønsker en oversigt over alle opgaverne, herunder en beskrivelse af 

opgave, samt titel på opgave eller færdigt navn på analyse/rapport, navn 

på den anvendte eksterne aktør samt samlet pris pr. opgave. Desuden 

ønsker jeg angivet, om opgaven er udført eller i gang med at blive 

udført.” 

 

Ved telefonisk samtale af 5. december 2019 har nyhedsredaktør 

Kasper Frandsen afgrænset anmodningen om aktindsigt til at vedrøre 

en oversigt over Forsvarsministeriets brug af eksterne konsulenter i 

perioden fra den 6. juni 2019 og frem. Kasper Frandsen har i den 

forbindelse bedt om, at oversigten så vidt muligt indeholder titel på 

opgaven, en beskrivelse af opgaven, navn på den eksterne 

leverandør og en pris. Kasper Frandsen oplyste i øvrigt, at der alene 

ønskes en oversigt over opgaverne, og at der således ikke ønskes 

aktindsigt i alle kontrakter indgået med eksterne konsulenter. 

 

Forsvarsministeriet forstår din anmodning om aktindsigt således, at 

anmodningen ikke omfatter oversættelse af tekster hos eksterne 

aktører. Forsvarsministeriet har lagt til grund for behandlingen af 

aktindsigten, at der med ”igangsat” henvises til datoen for 

kontraktindgåelse med en ekstern konsulent eller anden ekstern 

aktører. 

 

Forsvarsministeriet har foretaget en høring af de enkelte kontorer i 

departementet og har på den baggrund identificeret nedenstående 

opgaver, som er igangsat ved indgåelse af kontrakt i perioden: 

 

Titel  Informationssikkerhed – model, rammer og kompe-
tencer 

Beskrivelse af opgaven Udarbejdelse af model og rammer for, hvordan 
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Forsvarsministeriets styrelser udarbejder 

konkrete informationssikkerhedsinitiativer (jvnf. ISO 

27001), samt identificere kompetencer nødvendige for 

implementeringen af samme. 

Navn på den anvendte 

eksterne aktør 

TRUST ApS 

Samlet pris DKK 199.950 

Om opgaven er udført eller 

i gang med at blive udført 

Afsluttet  

Dato for kontraktindgåelse 19. september 2019 

 

Titel  Strategi- og organisationsudvikling  

Beskrivelse af opgaven Udarbejdelse af modeller for samt konkrete eksempler på 
handleplaner – baseret på praktiske erfaringer og med 
operationelle værktøjer og metoder - vedr. implementerin-
gen af informationssikkerhedsinitiativer hos styrelserne 
under Forsvarsministeriets ressortområde. 

 

Navn på den anvendte 

eksterne aktør 

Globeteam A/S 

Samlet pris DKK 480.000 

 

Om opgaven er udført eller 

i gang med at blive udført 

Pågår 

 

Dato for kontraktindgåelse 15. oktober 2019 

 

Titel  Koncernfælles Kommunikationspolitik 

Beskrivelse af opgaven Opdatering af koncernens eksisterende 

kommunikationspolitik, så den bliver mere tidssvarende og 

i langt højere grad end i dag støtter op om 

ministerområdets mål, udfordringer og virkelighed.  

Navn på den anvendte 

eksterne aktør 

Creative Zoo 

Samlet pris DKK 250.000 

Om opgaven er udført eller 

i gang med at blive udført 

Pågår  

Dato for kontraktindgåelse 26. august 2019 

 

Titel  Konsulenthjælp til BI   

Beskrivelse af opgaven Hjælp til problemløsning og opsætning af BI   

Navn på den anvendte 

eksterne aktør 

Innologic A/S  

Samlet pris DKK 7.650  

Om opgaven er udført eller 

i gang med at blive udført 

Afsluttet  

Dato for kontraktindgåelse 25. juli 2019 

 

Titel  Feedback-kursus  

Beskrivelse af opgaven Kursus gennemført i forbindelse med 

medarbejderarrangement med det formål at håndtere 



  

 

 

 

 

Sagsnr.: 2019/002229 

Dok.nr.: 25192 

 

Side 3 af 4 

 

feedback i hverdagen     

Navn på den anvendte 

eksterne aktør 

Supplement  

Samlet pris DKK 20.105 

Om opgaven er udført eller 

i gang med at blive udført 

Afsluttet  

Dato for kontraktindgåelse 30.august 2019 

 

Titel  Erhvervsrettet uddannelse for konstabler i Hæren  

Beskrivelse af opgaven Udvikling af en ny erhvervsrettet uddannelse for konstabel-

gruppen med særligt fokus på Hæren.  

Navn på den anvendte 

eksterne aktør 

Hanne Shapiro Futures 

 

Samlet pris DKK 90.000 

Om opgaven er udført eller 

i gang med at blive udført 

Pågår  

Dato for kontraktindgåelse 23. september 2019 

 

Titel  Rådgivning vedr. HKKF Fonde (pensionsfonde for 

medlemmer af Hærens Konstabel- og 

Korporalforening)      

Beskrivelse af opgaven Afdækning af juridiske problemstillinger, udarbejdelse af 

notater samt sagsbehandling ifm. omlægning af HKKF 

Fonde   

Navn på den anvendte 

eksterne aktør 

Kammeradvokaten 

Samlet pris DKK 178.397. Herudover kommer faktura på ca. DKK 

8.000, som endnu ikke er modtaget   

 

Om opgaven er udført eller 

i gang med at blive udført 

Pågår  

Dato for kontraktindgåelse 10. september 2019 

 

Titel  Databeskyttelsesretligt complianceprojekt 

Beskrivelse af opgaven Opgaven vedrører projektledelse- og styring i et databe-

skyttelsesretligt complianceprojekt vedrørende koncernfæl-

les systemer.  

Navn på den anvendte 

eksterne aktør 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Samlet pris Den estimerede værdi af leveringsaftalen er kr. DKK 

3.000.000 (Opgaven er direkte tildelt via SKI, rammeaftale 

02.15, og pris er derfor ikke fastsat endeligt.) 

 

Om opgaven er udført eller 

i gang med at blive udført 

Pågår  

Dato for kontraktindgåelse  18. november 2019 
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Det bemærkes afslutningsvist, at opgørelsen ikke er ensbetydende 

med departementets udgifter til eksterne konsulenter i perioden, idet 

der i perioden vil være sket afregning på opgaver, der er igangsat før 

den 6. juni 2019, og som derfor ikke er medtaget i opgørelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marie Sølling Hansen 

Specialkonsulent  

 

 

 


