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Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen
IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der 
arbejder med it-kontrakter og Contract Management, og 
som ønsker en dybtgående viden om it-rettens juridiske 
problemstillinger og de kontrakter, der anvendes. Uddannelsen 
er udarbejdet af Danmarks førende it-advokater og opbygget af 
6 moduler. På hvert modul vil deltagerne blive præsenteret for 
de relevante problemstillinger og løsningsforslag.

Undervisningen forestås af certificeret it-advokat og partner 
Peter Lind Nielsen og advokat, ph.d. Hanne Bender, som 
har et indgående kendskab til it-retten og stor praktisk 
erfaring, ikke blot i kontraktforhandlinger og rådgivning, 
men også i undervisning på universitetsniveau. Det intensive 
undervisningsforløb, de erfarne undervisere og de løbende 
opgaver og diskussioner klæder deltagerne på til at udarbejde 
it-kontrakter på et højt niveau. 

IT Contract Manager har været udbudt hvert år siden  
år 2000. Uddannelsen udbydes nu af Bird & Bird, der  
tidligere var BvHD (Bender von Haller Dragsted).

Teorien er nødvendig
Godt kontraktarbejde og evnen til at løse it-retlige 
problemstillinger forudsætter kendskab til og forståelse 
for it-rettens specielle og komplicerede forhold. Som 
eksempel kan nævnes, at det ikke er muligt at lave en 
udviklingskontrakt uden at have kendskab til og være ajour 
med ophavsretslovens specialitetsprincip og ikke muligt at 
lave en totalleverancekontrakt og Contract Management uden 
kendskab til reglerne for misligholdelse og sanktionerne ved 
forsinkelse eller mangelfuld leverance.

Teori og praktik
Kontraktarbejde kan ikke udelukkende baseres på teori, 
det er også et håndværk, som kræver praktisk erfaring. 
Undervisningen gennemføres ved omfattende brug af  
praktiske eksempler og cases, der løses under vejledning  
af de juridiske eksperter. 

Materiale og paradigmer
Deltagerne får til hvert modul en omfattende 
paradigmasamling, såvel trykt som digitalt,  
der indeholder eksempler på alle typer it-kontrakter,  
tjeklister, artikler m.m.

Netværksforum
IT Contract Manager-deltagerne får mulighed for at 
danne et vigtigt netværk og for at trække på hinandens 
kompetencer. Internatopholdene er derfor et vigtigt 
element i netværksopbygningen.

Uddannelsesbevis
Der vil ikke blive afholdt egentlig eksamen, men deltagerne 
modtager et uddannelsesbevis ved afslutningen.

Hvem henvender uddannelsen sig til
I uddannelsen har deltaget bl.a.: Contract Managers, 
økonomichefer, adm. direktører, in-house jurister, it-
chefer, indkøbschefer, projektledere, afdelingsledere, 
salgskonsulenter, indkøbskonsulenter, juridiske rådgivere 
advokater, it-konsulenter, kontorchefer m.fl. Kontakt os 
gerne for referencer.



Modul 1: It-kontrakten A – Z – Del I 
2. marts (kl. 10.00 – 18.00)
•	 Grundlæggende om aftaleindgåelse og it-kontrakter
•	 Hvilke forhold skal reguleres i en it-kontrakt
•	 Regler for levering og afprøvning
•	 IPR generelt og særligt ophavsrettigheder.

Modul 3: Totalleverancekontrakter 
30. marts (kl. 10.00 – 18.00)
•	 Systemet for leverancens omfang i kontrakterne
•	 Afprøvning og overtagelse i K-kontrakterne
•	 Regulering af misligholdelse i K–kontrakterne
•	 Rettighedshåndtering.

Modul 5: Cloud og licenser 
27. april (kl. 10.00 – 18.00)
•	 Fokuspunkter i licensaftaler og ved licensstyring
•	 Særlige problemer ved Open Source
•	 Kildekodeponering og regulering heraf
•	 Cloud, ASP- og SaaS aftaler.

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

Peter Lind Nielsen
Certificeret IT-advokat (H) og partner i Bird & Bird

Uddannelsesprogram

Modul 2: It-kontrakten A – Z – Del II 
3. marts (kl. 9.00 – 16.00)
•	 Beskrivelse og fortolkning af leverancens omfang
•	 Regulering af forsinkelse og mangler
•	 Regler for erstatning og begrænsninger
•	 Konflikthåndtering.

Modul 4: Outsourcing 
31. marts (kl. 9.00 – 16.00)
•	 Outsourcingaftalers særkende og opbygning
•	 Etablering, rettigheder og persondata  
•	 Beskrivelse af parternes ydelser – SLA
•	 Ophør og misligholdelse i outsourcingaftaler.

Modul 6: Udvikling, T&M og vedligehold 
28. april (kl. 9.00 – 16.00)
•	 Særlige reguleringspunkter i vedligeholdelsesaftaler
•	 Konsulentaftaler med fokus på T&M
•	 Rettighedsudfordringer med it-produkter og ydelser
•	 Udviklingsaftaler med fokus på agile kontrakter.
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Uddannelsesansvarlig
Bird & Bird er ansvarlig for undervisningen. Bird & Bird 
er blandt de førende advokatfirmaer inden for it-ret, IPR, 
rådgivning til it-branchen og udbudsret. Læs mere om 
firmaet på www.twobirds.com.

Sted
Undervisningen er bygget op af 3 internatophold af hver 2 
dages varighed på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 
5800 Nyborg. Læs mere på www.hesselet.dk.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig online på itcm.dk eller pr. mail 
til itcm@twobirds.com. Prisen for uddannelsen, inkl. 
lovsamling, materialesamlinger, adgang til ITCM-websitet og 
dagsforplejning, men ekskl. middag og ophold er DKK 35.500 
ekskl. moms. Pris for middag og ophold er DKK 7.995 ekskl. 
moms. Fakturering sker umiddelbart efter tilmelding.

Tilmeldingsfristen er 9. februar
Ved tilmelding af flere deltagere fra samme virksomhed  
er der mulighed for rabat. Kontakt venligst Bird & 
Bird for nærmere information herom. Ved afmelding 
inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales 
uddannelsesgebyr fratrukket et administrationsgebyr på 
DKK 3.500. Ved afmelding herefter, men inden 3 uger 
før første undervisningsdag, tilbagebetales ¾ af betalt 
uddannelsesgebyr. Ved afmelding senere end 3 uger  
før uddannelsesstart er der ingen refusion.

Praktiske informationer

Uddannelsesgebyret inkluderer
•	  Omfattende paradigmasamling med baggrundsartikler, 

relevante love, kontrakteksempler, opgaver og 
paradigmaer til alle typer it-kontrakter.

•	 Klippekort til 7 hotline-henvendelser under 
uddannelsesforløbet, hvor Bird & Bird telefonisk  
besvarer juridiske spørgsmål.

•	 Adgang til det lukkede IT Contract Manager-
website under uddannelsesforløbet med digitalt 
kontraktmateriale og relevante nyheder.

•	 Vi forbeholder os ret til at aflyse uddannelsen før første 
undervisningsdag eller om nødvendigt enkelte moduler 
pga. sygdom mod forholdsmæssig refusion af betalt gebyr.

Yderligere information på nedenstående adresse:

Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Kalkbrænderiløbskaj 4   
2100 København Ø

Europaplads 2 
8000 Aarhus C

T: +45 72 24 12 12 
F: +45 72 24 12 13 
E: itcm@twobirds.com

Følg os

@twobirdsTech


