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Christian Svane, partner, Prokura 

Ordstyrer: 

Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør, SKI



Hvorfor skal I rette fokus på jeres forbrug hos 
eksterne samarbejdspartnere?
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179 mia. kr.

93 mia. kr.

37 mia. kr.

Løn Indkøb

hos private 

leverandører

hos offentlige 

myndigheder

Kilde: Danmarks Statistik og det kommunale indkøbsdatasamarbejde, kommunale udgifter 2018



Hvad bruger I pengene på?
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Bo- og opholdsteder

Håndværkerydelser

Rådgivning

Diverse tilskud

Finans og forsikring

Mellemkommunal betalingVikarservice

Ophold, forplejning, 
oplevelser og transport

Ikke UNSPSC-
kategoriseret - Ikke 

specificeret (N1)

IT og teleudstyr

Uddannelse og kursus

Renovation og 
affaldsbehandling

Forsyningsvirksomhed

Vand og Varme

Husleje

Vej og Park ydelser (T)

Facility Management 
ydelser

Hjælpemidler til borgere

Fødevarer

Sikring (T)

Bøger og 
undervisningsudstyr

Kilde: Danmarks Statistik og det kommunale indkøbsdatasamarbejde, kommunale udgifter 2018



Hvor anvender I typisk jeres indkøbsafdelinger i dag?
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Vikarservice

IT og teleudstyr

Hjælpemidler til borgere

Fødevarer

Bøger og undervisningsudstyr

Inventar

Tekniske artikler

Byggematerialer og værktøjTransportmidler (T)

Sygeplejeartikler

Transportmidler (V)

Vej og Park ydelser (V)

Husholdningsapparater og 
forbrugerelektronik

Kontorhold

Aftørrings og engangsartikler …

Produkter til børn og unge
Rengøringsmaterialer

Beklædning og værnemidler

Sports og genoptræningsudstyr

Sikring (V)

NB: I mange kommuner fungerer it-afdelingen også som en indkøbsafdeling og er derfor talt med i opgørelsen



Jeres indkøbsafdelinger er typisk inde på max 15 pct. 
af forbruget

6NB: I mange kommuner fungerer it-afdelingen også som en indkøbsafdeling og er derfor talt med i opgørelsen

Bo- og opholdsteder

Copy-Dan, koda og 
FilmlicenserDiv. Ejendomsservices

Diverse tilskud

Diverse tjenesteydelserDiverse varekøbEntreprenørmaskiner, 
bygnings- og anlægsudstyr
Facility Management ydelser

Finans og forsikring

Forsyningsvirksomhed

Fradrag og tillægHavne og lufthavne

Husleje

Håndværkerydelser

Idrætscentre m.m.Ikke UNSPSC-kategoriseret -
Ikke specificeret (N1)

Kirurgiske produkterKontingent/medlemskaberLægemidlerMedie, kommunikation og 
grafiske ydelser

Mellemkommunal betaling
Musikinstrumenter

Ophold, forplejning, 
oplevelser og transport

Renovation og 
affaldsbehandling

Rådgivning

Sikring (T)
Sikring (V)

Skat, afgifter & gebyr
Tekniske serviceydelserTolkebistandTransport og logistikTransportmidler (V)

Uddannelse og kursus

Vand og Varme

Vej og Park ydelser (T)

Vikarservice

IT og teleudstyr

Hjælpemidler til borgere
Fødevarer

Bøger og 
undervisningsudstyrInventarTekniske artiklerByggematerialer og værktøjTransportmidler (T)SygeplejeartiklerVej og Park ydelser (V)

Husholdningsapparater og 
forbrugerelektronikKontorhold

Aftørrings og engangsartikler 
(forbrugsartikler)Produkter til børn og ungeRengøringsmaterialerBeklædning og værnemidler

Sports og 
genoptræningsudstyr



Hvem køber så faktisk ind?
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Kilde: Det kommunale indkøbsdatasamarbejde, data for forbrug hos eksterne samarbejdspartnere i 2018 baseret på 

EAN-numre (ekskl. de 6 største kommuner)

3%

97%

Antal indkøb

Indkøbsafdeling og centrale enheder

Øvrige enheder

15%

85%

Forbrug (kr.)

Indkøbsafdeling og centrale enheder

Øvrige enheder
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Sagsbehandleren i 
Socialforvaltningen

(ex. dag- og døgnaktiviteter)

Socialrådgiver i Børne og 
Ungeforvaltningen

(ex. dag- og døgnaktiviteter)

Administrativ medarbejder på 
genoptræningscentret

(ex. maskiner, sær-vikarer, 
service på storkøkkenudstyr)

Jobkonsulent i Beskæftigelse

(ex. kurser, mentorstøtte)

SFO-medarbejderen

(ex. Sportsudstyr)  

Skoletandplejelederen

(ex. units, lattergas)

Fagkoordinator for 
naturfagslærerne på skolen 

(ex. laboratorieudstyr, fagbøger) 

Børnehaveleder

(ex. reparation af legeplads, 
solsejl, garderobeinventar)

Museumsleder for 
lokalmuseum 

(ex. opsætning af udstillinger, 
udstillingsmøbler)

HR

(ex. rekrutteringsrådgivning, 
kørselsregistrerings app)

Miljømedarbejdere i Teknik og 
Miljø 

(ex. entreprenør på oprensning af 
å-løb, rådgiver på 
forureningsundersøgelse, 
renovering af legepladser) 

Musikskoleleder

(ex. instrumenter, service på 
instrumenter)

Hvem er jeres 
faktiske indkøbere?
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VAR I KLAR OVER 
HVOR LILLE EN DEL 
AF KOMMUNENS 
INDKØB, SOM 
INDKØBSAFDELINGEN 
STÅR FOR? 



Fredensborg Kommune
Brug indkøbsfagligheden bredt 
– og skab råderum!



Pris > < Andre målsætninger

Hyldevarer It- og tjenesteydelser

Håndværkere

Varer
It- og tjenesteydelser

Håndværkere

Varer

Compliance

E-handel

Intern drift

Intern drift

Compliance

E-handel

It- og tjenesteydelser

Håndværkere

Varer

Kontraktstyring

Indkøbsadfærd

Compliance

E-handel

Intern drift

It- og tjenesteydelser

Håndværkere

Varer

Kontraktstyring

Indkøbsadfærd

Teknisk rådgivning

Anlæg

Kategoristyring

2010 2012 2014 2017 2020

Udviklingen i indkøbsfaglighedens anvendelse i Fredensborg Kommune



Større og større andel af samlede indkøb

Flere og flere led i ”værdikæden”  i indkøbs- og udbudsprocessen 

Opgave-spor

Ledelses-spor
Chefforum 
ejerskab

Politisk ophæng Temadrøftelser

Indkøbs-
koordinatorer

Faste møder m. 
centerchefer

Tydelig 
gevinstmodel

Modenheds-
analyser

Analyser og 
undervisning



Case: Kontrakten som et værktøj på det specialiserede socialområde

Fagområdet har i tæt samarbejde med indkøbsfunktionen udarbejdet 
standardkontrakter til brug for botilbud efter servicelovens § 107 og § 108.

Fokus er på:

• Bedre beskrivelser af, hvad der konkret skal leveres
• Sammenhæng med handleplaner og mål for borgerne
• Opfølgning og styringsredskaber
• Større sammenhæng mellem kvalitet og økonomi
• Anvendelse i visitationsprocessen

Samarbejdet har derudover medført:

• Ansættelse af forhandler, der har særligt fokus på og viden om ovenstående, på 
fagområdet



Case: Fokus på økonomi og borgere i kontrakt på kompressionsstrømper

Fagområdet har i tæt samarbejde med indkøbsfunktionen og leverandøren udviklet nye 
arbejdsgange i forbindelse med opmåling af kompressionsstrømper til gavn for borgere 
og økonomi.

• Drøftelse af daglige problemstillinger med leverandør og fagområde i forbindelse 
med løbende statusmøder

• Afholdelse af workshops med leverandørens undervisning af sygeplejersker i 
opmåling

• Beskrivelser af arbejdsgange i forbindelse med opmåling og tolkning af 
problemstillinger

Samarbejdet har medført:

• Kortere ventetid for borgerne højere livskvalitet
• Færre sygeplejerskebesøg til lægning af kompressionsbind  bedre økonomi



Case: Kontraktstyring på rengøring

Kontrakten på rengøring er højt prioriteret i indkøbsfunktionen, og der er et tæt 
samarbejde med fagområdet og den eksterne controller omkring den løbende 
opfølgning med leverandøren. Opfølgningen tager udgangspunkt i kontrakten.

• Sociale klausuler er blevet konverteret til i nuet mere brugbare løsninger
• Perioder med manglende kvalitet i rengøringen medfører reducerede betalinger

Samarbejdet har medført:

• Reducerede udgifter til rengøring
• Et stadigt fokus på at finde veje til kvalitetsforbedringer
• Højere værdi af kontraktens sociale klausuler 
• Tilfredshed hos fagområdet
• Et godt og tæt samarbejde med leverandøren



Case: Indkøbsdata som løftestang til nye bevillingsprocesser

Indkøbsfunktionens dataforberedelse til statusmøder med leverandøren af 
stomihjælpemidler og sygeplejeartikler, der i Fredensborg Kommune er den samme 
leverandør, viste, at der blev udstedt forkerte bevillinger på sårplejeprodukter. 

• Borgere fik tilsendt sårplejeprodukter, som ikke var relateret til stomien, i forbindelse 
med kontrakten på stomihjælpemidler

• Borgerne skulle i flere tilfælde selv have indkøbt de nødvendige sårplejeprodukter
• Sygeplejerskerne skulle i andre tilfælde have medtaget de nødvendige 

sårplejeprodukter, og disse skulle have været købt på kontrakten på sygeplejeartikler

Samarbejdet har medført / skal medføre:

• Reduktion i udgifter til sårplejeprodukter
• Nye processer for bevillinger 



Forbrugsoptimerende samarbejde mellem 

stab og fagområde

Kategoristyring i Rudersdal

Januar 2020
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Kunne man re-tænke og få mere værdi ud af indkøbsfunktionen?

Indkøbsfunktion

Fokus flyttes fra varekøb til tjenesteydelser

Få Indkøbs kompetencer mere i spil på 
kerneydelserne

Tæt på leverandører, der leverer 
kommunens kerneydelser til borgerne

Få tilstrækkelig og systematisk 
udnyttelse af stordriftsfordele

Få overblik og  bedre kontraktvilkår på 
de store køb

Reducere arbejdstid  på indkøbsrelaterede 
opgaver med lav værdi

• Vi ønskede at få mere værdi ud af 
Indkøbsfunktionens kompetencer

• Hvordan kunne vi re-tænke 
indkøbsfunktionen og tilføre nye 
arbejdsopgaver bedst muligt?

• Og krævede det flere medarbejdere? 

• Den helt store ændring var at flytte 
vores primære fokus fra varekøb til 
tjenesteydelser

• Inspiration: Vi kunne ikke rigtigt 
finde nogen i det kommunale 
Danmark, der var gået præcis den 
vej, vi gerne ville hen
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Inspiration fra kategoristyrende organisationer/virksomheder

De så på hvad de købte (forbruget)  

frem for, hvem der købte (afdeling/filial/område)

De enkelte udbudsfolk/kategoriejere er 
eksperter på egen kategori/ branche/marked, 
og vidste hvilke tendenser der rørte på sig

Undgik silotankegangen, 

Fuld udnyttelse af stordriftsfordelene 

Kompetencer opbygges hos medarbejderne, 

-matche proff. leverandørmarked

Større indsigt i deres forbrug 

Kunne indgå bedre aftaler der passede 
fuldstændig til slutbrugeren

Færre leverandører 

- tætte strategiske samarbejder med de 
kritiske leverandører

De kiggede på forbrugsadfærd fremfor 

indkøbsadfærd 

1

2

3

4

5

6
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Indkøbs-

relateret

Ikke 

indkøbs-

relateret

1.01 Uddannelse og kurser

1.02 Døgn- og dagaktiviteter

1.03 Sundhedsydelser

1.04 Byg og anlæg

1.05 Professionelle services

1.06 City management

1.07 IKT

1.08 Facility management

1.09 Varekøb

1.10 Forsyning og energi

1.11 Praktisk og personlig støtte

1.12 Transport af personale og borgere

1.13 Sundhedspleje hjælpemidler og 

varekøb

1.14 Føde- og drikkevarer

1.15 Kultur og foreninger

1.16 Rejse, ophold og mad

2.01 Centrale stabsfunktioner og ikke 

allokerede driftsmedarbejder

• Almindelige skoler & børnehaver

• Betalinger til immaterielle rettigheder

• Danskundervisning til udlændinge

• Kurser og uddannelse til ledige

• Medarbejder efteruddannelse

• Mentorordning

• Specialundervisning

• Advokater & jurister

• Ejendomsmægler

• Finansielle services

• Trafik og transport rådgivning

• Arkitekter

• Teknisk rådgivning

• Oversættelse og tolkning

• Management konsulenter

• Natur, park og miljø rådgivning

• Forsikring

• Fragt

• HR konsulenter

• PR & kommunikation

• Hoved- og Totalentrepriser og Store 

Fagentrepriser

• Mellem Fagentrepriser

• Små Fagentrepriser

• Byggematerialer

• Faste installationer

• Hjemmesygepleje

• Hjemmehjælp

• Sundhedsplejersker

• Læger

• Misbrugsbehandling

• Rehabilitering & genoptræning

• Sundhedsklinikker til ældre

• Tandlæger

• Ejendomsadministration

• Elevatorservice

• Husleje

• Køkken- og kantinedrift

• Rengøring og vinduespolering

• Små håndværksopgaver og 

pedelservice

• Vagt og sikringstjenester

• Intern postservice

• Vaskeri- og måtteservice

• Flytning

• Anlæggelse og vedligehold af veje

• Brand- og beredskabstjenester

• Kloak arbejde i byen

• Anlæggelse og vedligehold af 

gadebelysning

• Natur plejede arealer

• Renovation og affald

• Skorstensfejer hos borgere

• Skadedyrsbekæmpelse

• Snerydnings tjenester

• Tilskud til kollektiv trafik

• Anlæggelse og vedligehold af 

trafiklys

• Bilflåde

• Specialkøretøjer

• Indretning af køretøjer

• Rutekørsel

• Ad-hoc kørsel

• Transport med kollektiv trafik

• Handicap hjælpere

• Handicap ledsagere

• Levering af indkøb til borgere i eget 

hjem

• Madservice med levering af måltider

• Vikarer

• Støtte- og kontaktpersoner til sindslidende, 

misbrugere og socialt udsatte personer

• Socialpædagogisk og 

psykologisk rådgivning

• Klinisk udstyr

• Klinisk beklædning

• Kropsbårne hjælpemidler

• Genbrugshjælpemidler

• Velfærdsteknologi

• Kliniske ernæringsprodukter til ældre

• Medicin

• Sygeplejeartikler

• Bosteder til børn og unge

• Bosteder til voksne

• Bosteder til ældre

• Akut ophold og krisecentre

• Bosteder til flygtninge

• Dags- og aktivitetstilbud til ældre

• Dags- og aktivitetstilbud til børn og 

unge

• Dags- og aktivitetstilbud til fysisk og 

psykisk handicappede

• Myndighedsbehandling i forbindelse 

med bo- og opholdssteder

• Arbejdsbeklædning

• Bøger, tidsskrifter og abonnementer 

til læsestof

• Dyr og artikler til dyr

• Hårde hvidevarer

• Køkkenudstyr

• Kontorartikler

• Hobby- og beskæftigelsesartikler

• Musikinstrumenter, legetøj og spil

• Forbrugsartikler

• Sports- og fitnessudstyr

• AV udstyr & interaktive tavler

• Forbrugerelektronik

• Computere, tablets og skærme

• IKT infrastruktur

• IKT reparation og vedligehold

• IKT frontend services

• IT rådgivning og digitalisering

• Multifunktionmaskiner og 

bordprintere

• Digital post

• Telekom hardware og -

abonnementer

• Findistribution af føde- og 

drikkevarer

• Føde- og drikkevarer til storkøkkener• Andre fødevareservices • Kaffemaskiner inkl. opfyldning og service

• Alternative varmeløsninger

• Brændstof og øvrige drivmidler

• Elektricitet

• Fjernvarme

• Naturgas

• Vand og afledningsafgift

• Restaurantbesøg

• Catering

• Gaver

• Medarbejderarrangement aktiviteter

• Medarbejdertransport ved 

rejseaktivitet

• Studierejser og skolerelaterede 

udflugter

• Kulturelle projekter • Tilskud til foreninger • Kontingenter til foreninger som kommunen er medlem af

Niveau 2 kategorier Niveau 3 kategorier

• Centrale stabsfunktioner

• Ikke allokerede driftsmedarbejder

• Stabsløn til jobcenter

• Stabsløn til visitation

• Bibliotek

• Byggesagsbehandling

• Overførselsindkomster • Afregning for døde

2.02 Viderefakturering for §60 selskaber

2.03 Overførselsindkomster

2.04 Skat

Et forbrugsbaseret kategoritræ er implementeret og kategorier er justeret til at 

reflektere individuelle leverandørmarkeder på niveau 3

Source: Prokura

City management: takst finansieret men 

kan ligge på mellemfinansieringskonto til 

investering i f.eks. Genbrugspladser

Beskæftigelsesområder: Kategoriseret 

under ”uddannelse” sammen skoler
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Etabler et 

faktabaseret 

grundlag

Ide-genererings-

workshop

Udrulning af tiltag 

og processer

At arbejde med kategoristyring i praksis – Et kategorioptimeringsprojekt

1 2 3

Skabe overblik på området:

• Omkostninger/forbruget

• Ydelsernes indhold

• ”forretningsbehovet”

• Lovgivningen, branchestandarder 

mv.

• Markedsstruktur

• Leverandørbillede 

(”leverandørhalen”) 

• Modtagere af ydelsen

• Prisbenchmark

• Mv.

• På baggrund af det 

faktabaserede grundlag opsat tre 

mål med KOP’en

• Idegenereringsworkshoppen skal 

biddrage med at finde 

ideer/komme med forslag til, 

hvordan disse mål realiseres 

• Vigtigt at det er en bred 

medarbejder-/lederkreds

• De udvalgte indsatser fra 

idegenereringsworkshoppen skal 

iværksættes

• Der nedsættes arbejdsgrupper for 

hver indsats

½ år
REJSEN GENNEM EN ”KOP” 
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Det specialiserede voksenområde – Hvad viste analysen?

Analysefasen Mål: Skabe overblik over selve indkøbet og den økonomi, det generer fremadrettet. 

Kontrakt og forhandling

• Leverandørernes ydelsesbeskrivelse kunne forbedres.

• Mål: Gøre det lettere for sagsbehandlerne at vurdere, hvorvidt en ydelse var leveret eller ikke. 

• Kontrakterne kunne forbedres ift. at styre på leveret ydelse

Opfølgning
• Asymmetrisk viden om borgers forløb og progression. Skæv balance mellem aftaleparterne.

• Statusrapporterne  - uens og ofte kun med et bagudrettet beskrivende perspektiv. 

Ledelsesinformation og 

dataunderstøttelse 

• Er/var vanskeligt at trække data ud af sagerne til dialogen med leverandøren om bl.a. borgers 

progression. 

Leverandørstyring • Der manglede ifølge analysen fokus på samarbejdet mellem leverandøren og kommunen 
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Døgn- og dagaktiviteter – primært udbytte

Mere fokus på hvad vi 

skal, end hvad vi har 

gjort.

Undervisningsforløb i 

forberedelse til dialog 

og forhandling med 

leverandøren

• Ændrede kontraktparadigmer: Kontrakterne direkte koblet 

til ydelsesindholdet 

• Opfølgningen har fokus på leverancen og dens effekt

• Statusrapporterne fra leverandørerne er standardiserede,  

handlingsorienterede og med fremadrettet fokus.

• Bevidstgørelse og kompetenceløft hos sagsbehandlerne, 

- bedre til at udfordre leverandører og tænker økonomien 

ind i forløb og valg.

• Sagsbehandlerne klædes bedre på til at stille de rigtige 

spørgsmål, og til at tænke økonomi og udgifter mere ind 

når leverandør og tilbud vælges.
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Døgn- og dagaktiviteter – økonomisk udbytte

Økonomisk udbytte

Tættere samarbejde med færre leverandører - matche nye borgere 

bedre og sikre fordelagtige aftaler fremadrettet (både pris og effekt)

Større krav til ydelser og priser - er kritiske overfor ansøgninger om 

tillægsydelser.

Økonomisk potentiale i at fastholde fokus på progresion og udvikling 

hos borger og at  udslusningsplan italesættes tidligt i forløbet.

Intern uddannelse  og adfærdsændringer - økonomiske gevinster fra 

daglig drift,  allerede nu ses gode resultater.
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KOP på beskæftigelse, kurser og mentorer

LøsningProblem Udbytte

KOP BESKÆFTIGELSE - KURSER OG MENTORER FOR LEDIGE

Udbud af eneleverandøraftale 

med fokus på ydelsens effekt 

og samarbejde:

• Ensartet rapportering

• Bedre priser pga. større 

volumen

• Muliggør strategisk 

udviklingssamarbejde med 

leverandøren

• 157 leverandører 

besværliggjorde opfølgning 

på leverancer og 

målopfyldelse. 

• Stor prisvarians på samme 

ydelser og generelt 

uoverskueligt at styre.

• Umiddelbar prisbesparelse 

• Bedre effekter via strategisk 

samarbejde med 

leverandøren

• Fokus på effekt og ensartet 

rapportering muliggør 

kontinuerlige løft af området.
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Anden case – Fælles budgetøvelse ml. Teknik/miljø & Økonomi

Lokalisere 

potentialer for 

råderum på 

min. 1 mio. kr.  

på to mdr.

Approach

• Entydigt økonomifokus

• Kort og effektiv data- og fakta-

indsamlingsfase 

• Bruttoliste fra Økonomi/indkøb m. 

forslag til fælles drøftelse

• Udvælge områder og ‘løsningsgreb’

• Hurtig eksekvering
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Fælles budgetøvelse ml. Teknik/miljø & Økonomi

• Genforhandle kontraktvilkår

• Leverandørkonsolidering

• Nye aftaler

• Forbrugsstop

• Etc.

Resultater: Realiserede ca. 3 mio. kr. via ...
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ANVENDER I NOGLE 
AF DE SAMME GREB 
SOM RUDERSDAL OG 
FREDENSBORG 
KOMMUNER? 



Refleksioner i forhold til den private sektor v/ 

Christian Svane

KØF

9. januar 2020
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Udfordringerne ved indkøb i den private sektor

Salg: Positive ord såsom: vækst, forretningsacceleration, kundetilfredshed, overskud osv.

Indkøb: Negative ord såsom: besparelser, begrænsninger, langsommelighed, compliance osv.
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Moderne indkøb er ikke en diæt – det er en ændret livsstil

Kilde:  Sven Olof Kulldorff. Kulldorff eller ”Kulan” var indkøbschef for Ikea i perioden 1995 til 2004

30%
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Hvad kræves der i moderne indkøb?

Forstå alle dine omkostninger… i en indkøbsvinkel

Opgrader kompetencer for at opnå mål

Skab ambitiøst mål

For at vælge til skal der vælges fra!

Moderne indkøb er lig forretningsudvikling på 

omkostningssiden
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Hvad kræves der i moderne indkøb?

Skab ambitiøst mål

29-01-2019 10

Det gælder om at komme op ad ”bananen” for at optimere ”tre-enigheden”

Prosestid

Indkøbs effekt på 

”tre-enigheden”

• Omkostninger

• Kvalitet

• Leverance

Behovsanalyse

Analyse av leverandørmarkedet

Rigtige specifikationer

Prisforespørsel

Tilbudsevaluering

Forhandling

Opfølging av kontrakt
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Hvad kræves der i moderne indkøb?

06-01-2020 10

Ud med metalsøgeren – alle omkostninger skal have en indkøbskategori… også interne 

omkostninger… også tjenesteydelser… også tværkommunale omkostninger… og …

Indkøbs-

relateret

Ikke 

indkøbs-

relateret

1.01 Uddannelse og kurser

1.02 Døgn- og dagaktiviteter

1.03 Sundhedsydelser

1.04 Byggeri og anlæg

1.05 Professionelle services

1.06 City management

1.07 IKT

1.08 Facility management

1.09 Varekøb

1.10 Forsyning og energi

1.11 Praktisk og personlig støtte

1.12 Transport af personale og borgere

1.13 Sundhedspleje hjælpemidler og varekøb

1.14 Føde- og drikkevarer

1.15 Kultur og foreninger

1.16 Rejse, ophold og mad

2.01 Centrale stabsfunktioner og ikke-allokerede 
driftsmedarbejder

• Almindelige skoler & børnehaver

• Betalinger til immaterielle rettigheder

• Danskundervisning til udlændinge

• Kurser og uddannelse til ledige

• Medarbejderefteruddannelse

• Mentorordning

• Specialundervisning

• Advokater & jurister

• Ejendomsmægler

• Finansielle services

• Trafik og transport rådgivning

• Arkitekter

• Teknisk rådgivning

• Oversættelse og tolkning

• Managementkonsulenter

• Natur-, park- og miljørådgivning

• Forsikring

• Fragt

• HR-konsulenter

• PR & kommunikation

• Hoved- og Totalentrepriser og Store 

Fagentrepriser

• Mellem Fagentrepriser

• Små Fagentrepriser

• Byggematerialer

• Faste installationer

• Hjemmesygepleje

• Hjemmehjælp

• Sundhedsplejersker

• Læger

• Socialpædagogisk og psykologisk 

rådgivning

• Misbrugsbehandling

• Rehabilitering & genoptræning

• Sundhedsklinikker til ældre

• Tandlæger

• Ejendomsadministration

• Elevatorservice

• Husleje

• Køkken- og kantinedrift

• Rengøring og vinduespolering

• Små håndværksopgaver og 

pedelservice

• Vagt og sikringstjenester

• Intern postservice

• Vaskeri- og måtteservice

• Flytning

• Anlæggelse og vedligehold af veje

• Brand- og beredskabstjenester

• Kloakarbejde i byen

• Anlæggelse og vedligehold af 

gadebelysning

• Naturplejede arealer

• Renovation og affald

• Skorstensfejer hos borgere

• Skadedyrsbekæmpelse

• Snerydningstjenester

• Tilskud til kollektiv trafik

• Anlæggelse og vedligehold af trafiklys

• Bilflåde

• Specialkøretøjer

• Indretning af køretøjer

• Rutekørsel

• Ad hoc-kørsel

• Transport med kollektiv trafik

• Handicaphjælpere

• Handicapledsagere

• Levering af indkøb til borgere i eget 

hjem

• Madservice med levering af måltider • Støtte- og kontaktpersoner til sindslidende, 

misbrugere og socialt udsatte personer

• Klinisk udstyr

• Klinisk beklædning

• Kropsbårne hjælpemidler

• Genbrugshjælpemidler

• Velfærdsteknologi

• Kliniske ernæringsprodukter til ældre

• Medicin

• Sygeplejeartikler

• Bosteder til børn og unge

• Bosteder til voksne

• Bosteder til ældre

• Akutophold og krisecentre

• Bosteder til flygtninge

• Dags- og aktivitetstilbud til ældre

• Dags- og aktivitetstilbud til børn og 

unge

• Dags- og aktivitetstilbud til fysisk og 

psykisk handicappede

• Myndighedsbehandling i forbindelse 

med bo- og opholdssteder

• Arbejdsbeklædning

• Bøger, tidsskrifter og abonnementer til 

læsestof

• Dyr og artikler til dyr

• Hårde hvidevarer

• Køkkenudstyr

• Kontorartikler

• Hobby- og beskæftigelsesartikler

• Musikinstrumenter, legetøj og spil

• Forbrugsartikler

• Sports- og fitnessudstyr

• AV-udstyr & interaktive tavler

• Forbrugerelektronik

• Computere, tablets og skærme

• IKT-infrastruktur

• IKT reparation og vedligehold

• IKT frontend services

• IT-rådgivning og digitalisering

• Multifunktionmaskiner og bordprintere

• Digital post

• Telekom-hardware og -abonnementer

• Findistribution af føde- og drikkevarer • Føde- og drikkevarer til storkøkkener • Andre fødevareservices • Kaffemaskiner inkl. opfyldning og service

• Alternative varmeløsninger

• Brændstof og øvrige drivmidler

• Elektricitet

• Fjernvarme

• Naturgas

• Vand og afledningsafgift

• Restaurantbesøg

• Catering

• Gaver

• Medarbejderarrangementsaktiviteter

• Medarbejdertransport ved rejseaktivitet • Studierejser og skolerelaterede 

udflugter

• Kulturelle projekter • Tilskud til foreninger • Kontingenter til foreninger som kommunen er medlem af

Niveau 2 kategorier Niveau 3 kategorier

• Centrale stabsfunktioner

• Ikke allokerede driftsmedarbejder

• Stabsløn til jobcenter

• Stabsløn til visitation

• Bibliotek

• Byggesagsbehandling

• Overførselsindkomster • Afregning for døde

2.02 Viderefakturering for §60-selskaber

2.03 Overførselsindkomster

2.04 Skat

Forstå alle dine omkostninger… i en indkøbsvinkel
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Hvad kræves der i moderne indkøb?

For at vælge til skal der vælges fra!

27-01-2019 11

Der vælges og fravælges med en 18 måneder (detaljer) og 4 års horisont (grov)

Akkumuleret 

adresserbart forbrug 

(mDKK)**

Kategori-

optimerings-

projekter*

• Bølgeplanen er 

baseret på 

prioritering af 

kategori-

optimeringsprojekter

• Planen er ambitiøs, 

men realistisk og 

afstemmes sammen 

med kommunen

• Tager udgangspunkt i 

faktabaseret grundlag 

og gennemarbejdede 

analyser

• Undervisning til borgere

• Bøger og immaterielle 

rettigheder

• Instrumenter og legetøj

• Handicaphjælper og -

ledsager

• Madservice med levering

• Genbrugshjælpemidler

• Føde- og drikkevarer

• Kurser/uddannelse til 

ledige

• Hjemmehjælp og 

sygepleje

• Finansielle services

• Vikarer 

• Sygeplejeartikler inkl. 

compliance

• Kaffemaskiner

• Medarbejderefteruddann

else

• Dags- og aktivitetstilbud 

til fysisk og psykisk 

handicappede

• Misbrugsbehandling

• Socialpædagogisk støtte 

og rehabilitering

• Velfærdsteknologi

Besparelses

potentiale (mDKK)

MaxMin

Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3

CASE EKSEMPEL
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Hvad kræves der i moderne indkøb?

Opgrader kompetencer for at opnå mål

06-01-2020 9

Bredt kompetencesæt kræves for at gennemføre forretningsudvikling af omkostninger

Indkøbs-fundament

Analytiske evner

Projektledelses-

kompetencer

Personlige

egenskaber og 

mindset
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Hvad kræves der i moderne indkøb?

Moderne indkøb er lig forretningsudvikling på omkostningssiden

27-01-2019 9

Forsyningskæde-optimering går meget bredere end konkurrenceudsættelse – de 8 

virkemidler

Juridisk indkøbsværktøjer

Proces indkøbsværktøjerKommercielle indkøbsværktøjer Tekniske indkøbsværktøjer

• Systematisk evaluering 

af leverandørbasen: 

Alternative 

leverandører eller 

konsolidering af 

leverandører

• Pris-benchmarks

• Bedste praksis udbud: 

øget konkurrence og 

brug af e-værktøjer

• Vurder optimalt 

indkøbsstrategi på 

lokale, regionale, 

eller nationale 

leverandører

• Udfør leverandør-

udvikling lokalt for at 

få stærke profiler

• Koordinere 

indkøb på tværs 

af institutioner, 

fagområder og 

kommuner

• Sammenlægning 

af flere kategorier 

og rammeaftaler 

for at fange 

stordriftsfordele

• Proaktiv 

planlægning i 

indkøbsafdelinger

• Udføre transaktioner 

tidligere eller senere 

for at begrænse 

risiko ved 

prisudsving

• Optimering af interne 

og eksterne 

operationelle 

grænseflader

• Kommerciel og 

administrativ 

optimering af 

indkøbsprocesser

• Logistikoptimering 

inklusive 

leveringstidsforbedri

nger

• Standardisere på 

tværs af produkter, 

serviceydelser og 

projekter

• (Re)designe for at 

minimere 

omkostninger uden 

at fjerne de 

efterspurgte 

specifikationer fra 

vigtige kunder

• Evaluere indlicitering 

og udlicitering

• Finde den optimale 

fordeling af intern 

udførsel og eksterne 

produkter/tjenester 

baseret på faktor: 

omkostning, kvalitet, 

risiko og leverings-

dygtighed

Konkurrence og 

leverandørstyring 

1

Geografisk rigtige 

sted at indkøbe

3

Efterspørgsels-

styring

4

Redesign og 

standardisering

6

Indlicitering  

eller udlicitering

7

Koordinering

2

Proces-

optimering

5

8

• Udnyt spillerum i 

udbudsretten:

Forstå muligheder og 

begrænsninger i proces-

reglerne og arbejd 

systematisk med fx brug af 

input, output og outcome krav.

• Innovation og sam-

arbejde i aftaler: Tænk i 

innovative samarbejds-

planer og målsætninger 

ind tidligt i udbudsforløb 

og overvej partnerskabs-

aftaler (OPP, OPI)

• Brug af markedsdialog: 

Opnå bedre 

konkurrencesituation, 

bedre udbudsmateriale 

og få leverandørerne til 

at bidrage med 

forbedringsforslag.

• Balancerede aftalemekanismer:

Er det balancerede aftalevilkår, 

er der indlagt unødige 

administrative processer/ 

kontrolmekanismer, og er fokus 

lagt på de vigtigste aftaler.
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VIL I IGANGSÆTTE 
YDERLIGERE EFTER I 
DAG?  

- FX KORTLÆGGE 
POTENTIALER ELLER 
REKRUTTERE NYE 
KOMPETENCER
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Styrk indkøbsfagligheden i hele 

organisationen

- og få øget kvalitet til borgerne 

og penge på kistebunden!


