
 
 

 

Mødereferat  4. november 2021 
HKS/karje 
   

Informationsmøde for potentielle tilbudsgivere vedrørende Udbud 

af Campus – den statslige Talent Management løsning  

Den 1. november 2021 i Økonomistyrelsen 
 

 

 

  

Dagsorden: 

1) Velkomst og præsentation v/Økonomistyrelsen 

2) Økonomistyrelsens systemportefølje og HR domænet 

3) Udbud af Talent Management løsning 

4) Spørgetid 

 

Ad pkt. 1 Velkomst og præsentation v/Økonomistyrelsen 

Økonomistyrelsen (ØS) bød velkommen og præsenterede ØS organisation, vision 

og strategisk retning. Og samtidig blev der gjort opmærksom på, at materiale og 

referat fra mødet, vil kunne findes på oes.dk efter mødet. 

Ad pkt. 2 Økonomistyrelsens systemportefølje og HR domænet 

ØS gennemgik systemporteføljen for hele ØS herunder hvordan Campus passer 

ind i den samlede portefølje. 

Ad pkt. 3 Udbud af Talent Management løsningen 

ØS gav en overordnet præsentation af Campus i historisk perspektiv, samt en 

mere detaljeret gennemgang af den efterspurgte funktionalitet.  ØS gav desuden 

en orientering om udbuddets rammer, som de ser ud i den nuværende fase. Ende-

lig blev den nuværende IT-arkitektur gennemgået med henblik på, at give den 

kontekst som den nye løsning skal ses i jf. præsentationen. 

 

 

 



 Side 2 af 2 

 

Ad pkt. 4 Spørgetid 

Spørgsmål 1) Hvor mange licenser er der i dag?  

Svar: 120.000 licenser 

Spørgsmål 2) Platform, er det primært til pc eller også til mobil? 

 Svar: Det skal også kunne afvikles på tablets og smartphones. 

Spørgsmål 3) Har I tænkt på gamifikation?  

Svar: Ja det er der tænkt på i den forstand, at gamifikation skal kunne håndteres af et 

tredjepartsprodukt og derfor ikke vil være en del af udbuddet i stil med andre avance-

rede uddannelsesformer. 

Spørgsmål 4) Er der tanker i forhold til borgere? 

Svar: Nej, der er ingen tanker om, at lade borgere tilgå løsningen direkte. 

Spørgsmål 5) Vil udbud inkludere demo? 

Svar:  Det er under overvejelse, men er ikke fastlagt endnu. 

Spørgsmål 6) Har ØS defineret kompetencer? 

Svar: Nej, der efterspørges et rammeværktøj der er så fleksibelt, at det kan tilrettes in-

stitutionernes individuelle behov. 

Spørgsmål 7) Skal leverandør både kunne drifte og vedligeholde systemet 

Svar: Ja det skal de. Der er tale om en leverance, der udover selve applikationen (li-

censer) også indeholder drift- og vedligeholdelse af systemet. 

Spørgsmål 8) Hvor mange opdateringer/releases pr. år? 

Svar: Kan være individuelt fra system til system – forventeligt 2-3 releases pr. år. 

  

Spørgsmål 9) Sigtes der mod en public eller private cloud? 

Svar: Der forventes at være tale om en public cloud, men er stadig under overvejelse og 

vil fremgå af udbudsmaterialet. 

 

 

 

 

  

 

 


