
Indledning analyser 

I forbindelse med udarbejdelse af reduktionsforslag til budget 2019 er 

der udarbejdet tværgående analyser vedr. nedenstående områder.  

• Ledelse

• Konsulentydelser

• Sygefravær

• Gevinstpotentialer på indkøbs- og udbudsområdet

• Digitalisering

Såfremt der i de tværgående analyser viser sig at være et potentiale, 

medgår dette som udgangspunkt til at løse den opgave, udvalgene har i 

forhold til løbende at effektivisere opgaveløsningen jf. kommunens ef-

fektiviseringsstrategi, som Økonomiudvalget godkendte 21.02.2017. 

Kommunens effektiviseringsstrategi indebærer blandt andet et årligt 

effektiviseringskrav på 0,35 pct. svarende til ca. 8,5 mio. kr. pr. år. Effek-

tiviseringskravet udmøntes ved at den årlige pris- og lønfremskrivning af 

driftsbudgetterne reduceres med 0,35 pct. en generel nedskrivning.  

Materialet er opbygget således, at der indledningsvis er en beskrivelse 

af de 5 analyser med en kort sagsfremstilling og med angivelse af et 

eventuelt muligt potentiale. Efterfølgende er baggrundsmaterialet for 

analyserne vedlagt. 
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Budget 2019 Budgetanalyse 

Økonomiudvalget 

Ledelse 

Resume:  
Vedlagte analyse ser på ledelse i Svendborg kommune. Der er tale om en kort 
nøgletalsanalyse som alene er lavet ud fra eksisterende/tilgængeligt talmateriale. 

Sagsfremstilling:  
For at man kan sammenligne Svendborg kommune med andre kommuner anvendes data 
fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). 
Definitionen på ledere, der er brugt i KRL, kan afvige fra andre lederdefinitioner, hvorfor 
det ikke altid vil være muligt at genkende tallene 100 procent, ift. 
organisationsstrukturen i Svendborg kommune.  

Svendborg Kommune har overordnet set, flere ansatte pr. leder (færre ledere pr. 
medarbejdere) end både Region Syddanmark og landsgennemsnittet. Desuden viser 
tallene, at Svendborg kommune har lavere ledelsestyngde på alle 3 ledelseslag 
(topledelse – chefniveau – leder/mellemleder). 

Den historiske udviklingen viser, samlet set, et svagt fald i antallet af ledere siden 2013. 
Internt i kommunen har udviklingen, bl.a. etablering af CETS, betydet at områdernes 
ledelsestyngde har ændret sig lidt over årene. Generelt er der stor forskel på områderne 
og stor forskel på områdernes leder/medarbejder ratio (span of control), som bl.a. 
skyldes områdernes store opgaveforskellighed. Dette gør, at man generelt bør være 
varsom med direkte sammenligninger på tværs af områderne.  

Ud over den generelle analyse, indeholder analysen ligeledes tre områdespecifikke 
analyser. Disse er udvalgt for at give et mere nuanceret billede af ledelseslaget, da nogle 
af lederrollerne indeholder store elementer af driftsopgaver, fx pædagogiske ledere, 
skibsførere, halinspektører mv.. 

Svendborg kommunes generelle udgiftsniveau til central og decentral administration og 
ledelse, ligger under niveau for både sammenligningsgruppen, Region Syd Danmark og 
hele landet.  
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Konsulentydelser 

Resume:  
Vedlagte analyse ser på anvendelsen af eksterne konsulenter i Svendborg kommune. 
Data kommer fra kommunens indkøbssystem (KMD/SAS).  
For at sikre både det overordnede billede og det mere specifikke billede, trækkes data ud 
på to måder, via en bred og via en smal definition på konsulentydelser. Data omhandler 
alle ydelser, der udgiftsføres via kommunens økonomisystem dvs. både drifts- og 
anlægsudgifter samt eksterne som fx Svendborg Kraftvarme, Naturama og projekt 
Fremtidsfabrikken. 

Sagsfremstilling:  
Den brede definition dækker rigtig mange ydelser bl.a. arkitekter, trykning, 
informationstjenester, computer/IT services, undervisning og meget mere. Der anvendes 
i alt ca. 58 mio. kr. fordelt på ca. 5.300 fakturaer. 
Overordnet set, går de største poster i den brede definition, til serviceydelser på 
computer, hvor især KMD står for en stor del. Dette dækker blandt andet over services i 
forbindelse med kommunens IT-systemer. Herudover ligger der i CETS regi en del 
økonomi på arkitekter. 

Den smalle definition dækker de mere klassiske konsulenter, det vil sige rådgivning, 
analyser, kommunikation og proces. I alt ca. 9,1 mio. kr. fordelt på ca. 850 fakturaer. 
Overordnet set, går de største poster i den smalle definition, til management og 
administrative services, samt uddannelse. Af store leverandører nævnes Væksthus 
Syddanmark, Incento A/S og Sparringspartner A/S. 

Der anvises to mulige alternativer til en budgetmæssig håndtering/udmøntning, ved en 
fremtidig reduktion i konsulentforbruget.  

Alternativ A: 
Et generelt faldende konsulentforbrug kan udmøntes i budgetterne via en fordelingsnøgle 
svarende til de eksisterende budgetter. Det svarer således til at øge den generelle/årlige 
budgetreduktion som i dag er på 0,35 procent. Det betyder fx, at også områder der ikke 
har købt konsulentydelser, får reduceret budgettet.  

Alternativ B: 
Nuværende (2016), områdespecifikke niveau for konsulentforbrug, anvendes som 
udgangspunkt for en beregning. Det betyder fx, at såfremt det fortsat er nødvendigt at 
købe konsulentydelser, i samme omfang, må budgetreduktionen udmøntes på øvrige 
områder. Ligeledes vil områder der ikke har købt konsulentydelser i 2016 blive friholdt, 
selv om de måske, ind i mellem, køber konsulentydelser. 

Påvirkning på andre områder: 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser: 
Konsekvenserne afhænger af hvilke model der vælges 
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Sygefravær 

Resume:  
Der er i 2017 udarbejdet en benchmarkrapport på sygefraværsområdet, som blev 
behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 23.01.2018. 

Det er vigtigt at pointere, at ikke alle områder har samme potentiale. På områder hvor 
man anvender vikarer, løst ansatte og afløsere, vil der være en direkte økonomisk 
gevinst såfremt fraværet reduceres. På andre områder vil en nedbringelse af fraværet, i 
sig selv ikke give en direkte økonomisk gevinst, men kan medvirke til at skabe et større 
råderum, til eventuelt at kompensere for reduceringer i lønbudgetterne. Såfremt det ikke 
er muligt at reducere sygefraværet, vil der blive tale om reduktion i serviceniveauet. 
Ud over ovenstående så vil et lavere sygefravær ligeledes have en afsmittende og positiv 
effekt på kommunens overførselsudgifter, da en del af sygedagpengeudgifterne vedrører 
kommunens ansatte. 

Sagsfremstilling: 

Økonomiudvalget godkendte den 23.01.2018, at der arbejdes videre med de initiativer 
som allerede er iværksat. Det betyder at Benchmarkanalysen og de skitserede initiativer 
kan medvirke til overholdelse af budgetterne, herunder effektiviseringskravet på 0,35 %. 

Beslutningen følger ligeledes princippet fra Svendborg Kommunes effektiviseringsstrategi 
(vedtaget i Økonomiudvalget den 21.02.2017): 

”Effektiviseringspotentialer identificeres og forankres lokalt”. 

Et faldende sygefravær kan således ”anvendes” til fx at komme i mål med den 
generelle/årlige budgetreduktion på 0,35 %.  
Der udmøntes derfor ingen direkte budgetreduktioner på den baggrund. 

Påvirkning på andre områder:  
Et lavere sygefravær vil have en afsmittende og positiv effekt på kommunens 
overførselsudgifter 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser: 
Benchmarkanalysen og de skitserede initiativer kan medvirke til overholdelse af 
budgetterne, herunder effektiviseringskravet på 0,35 %. 
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Analyse af gevinstpotentialer på indkøbs- og udbudsområdet: 

Resume:  
Vurdering af mulige besparelsespotentialer på indkøbs- og udbudsområdet, der kan indgå 
som bidrag til kommende budgetreduktioner i 2018-2019. 

Sagsfremstilling:  
I Udbudsafdelingen håndteres overordnet følgende indsatsområder: 

• Compliance (opfølgning på brug af aftaler)
• Kontraktstyring (implementering, drift og styring af aftaler)
• E-handel (indkøb på aftaler samt digital understøttelse og optimering af

indkøbsopgaven)
• Udbudsforretninger og indgåelse af øvrige aftaler
• Evt. konkurrenceudsættelse, herunder forundersøgelser m.v. (udlicitering)
• Tværkommunalt samarbejde om udbud, e-handel, udviklingsprojekter, data

m.m.
• Indkøbs- og udbudspolitik, herunder sociale hensyn ved udbud såsom arbejds- 

og uddannelsesklausuler, CSR, miljø m.m.

En mere detaljeret beskrivelse af ovennævnte indsatsområder fremgår af bilag. I det 
følgende opsummeres de enkelte indsatsområder i forhold til en konkret 
potentialevurdering, herunder usikkerhed og særlige forhold.  

De konkrete økonomiske potentialevurderinger er angivet i nedenstående tabel. 

9.1 - Compliance 
Med baggrund i redegørelse om indsatser og strategi i afsnit 1 samt erfaring og kendskab 
til anvendelse af kommunens indkøbsaftaler vurderes det, at være muligt at realisere en 
besparelse ved at skærpe organisationens fokus på køb af tilbudslistevarer samt generel 
brug af de indgåede indkøbsaftaler. 

Det bemærkes, at estimatet er skønsmæssigt fastsat, da der på nuværende tidspunkt 
ikke foreligger data, der mere konkret kan fastlægge et måltal. Dette forventes 
kvalificeret i løbet af 2018. Det kan derfor heller ikke udelukkes, at potentialet kan vise 
sig værende større. 

Det bemærkes, at besparelsespotentialet kan være vanskeligt at udmønte konkret, da 
det vil omfatte organisationen i sin helhed. 

9.2 - Kontraktstyring 
Ud fra det hidtidige kontraktstyringsarbejde vil det fortsat kunne forventes, at realisere 
et mindre økonomisk potentiale på bl.a. opkrævning af bod, kreditering af uretmæssige 
gebyrer samt forkert fakturerede priser i henhold til de indgåede kontrakter. 

Estimatet er skønsmæssigt, da dette afhænger af ressourcer og omfanget af kontrakter 
der gennemgås. 

9.3 - E-handel 
Der konstateres en pæn stigning i anvendelsen af e-handel på kommunens 
indkøbsaftaler, og der realiseres ad den vej allerede en løbende procesbesparelse i 
organisationen. Med en fortsat forventning om øget e-handel i organisationen, flere e-
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handelsaftaler samt en forventet implementering af e-handel på bl.a. fødevarer fra 2020, 
kan der forventes et yderligere besparelsespotentiale i form af reducerede 
transaktionsomkostninger ved organisationens indkøb. 

Det bemærkes, at besparelsespotentialet kan være vanskeligt at udmønte konkret, men 
vil omfatte organisationen i sin helhed. 

9.4. - Udbud 
Med afsæt i forventet gennemførelse af de i afsnit anførte udbudsområder kan der med 
baggrund i vurdering af eksisterende kontrakter, markedskendskab samt nye 
udbudsområder, estimeres en forventet årlig besparelse vurderet ud fra et minimums og 
maksimumspotentiale. Det bemærkes, at der alene er tale om estimater, der kan 
fremkomme i opad- som nedgående retning. Herudover bemærkes, at enkelte udbud er 
usikre i forhold gennemførelsestidspunkt, ligesom at yderligere nye udbudsområder kan 
komme til. 

Der gøres samtidig opmærksom på, at der i opgørelsen ikke er taget højde for 
indkøbsaftaler, der måtte medføre en dyrere aftale i forbindelse med genudbud. Dette 
må forventes. 

9.5. - Øvrige indsatser 
Med afsæt i analyseresultater fra det fælleskommunale indkøbsdataprojekt under den 
fælles kommunale indkøbsstrategi fra KL og benchmark med 14 andre kommuners 
fakturaantal til Coop og Dansk Supermarked, ligger Svendborg Kommune højest blandt 
kommunerne, hvilket kommer sig til udtryk via mange (små) fysiske køb foretaget i 
supermarkeder. 

Såfremt antallet kan nedbringes til et mere gennemsnitligt niveau, og der samtidig 
arbejdes med adfærdsændringer ved foretagne indkøb, vurderes der at kunne realiseres 
en pæn administrativ besparelse på manuel fakturahåndtering samt et mindre forbrug af 
personaletimer, der går til fysisk indkøb. Indsatsen kræver en markant ledelsesmæssig 
opbakning i hele organisationen, da den vedrører adfærdsændringer i organisationens 
indkøbsmønstre. 

Det bemærkes, at besparelsespotentialet kan være vanskeligt at udmønte konkret, men 
vil omfatte organisationen generelt. 

Påvirkning på andre områder:  
De anførte potentialer omfatter hele kommunen, og kan for visse indsatsområder være 
vanskeligt at udmønte konkret.  
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Økonomiske og personalemæssige konsekvenser: 

Oversigt over besparelsespotentialer på indkøbs- og udbudsområdet 2018-20 

Indsatsområde Potentialevurdering Udmøntning / tid 

Udbud Min 2,90 mio. kr. 
Max 4,15 mio. kr. 

2018: 1,60 – 2,45 
2019: 1,30 – 1,70 

Indkøb og øvrig effektivisering, 
herunder 

3,05 mio. kr. 2018: 1,00 
2019: 2,05 

� Compliance 1,0 mio. kr. Der kan først forventes 
fuldt gennemslag fra 

2019. 
� E-handel 0,75 mio. kr. Løbende procesbesparelse 

men først fuldt 
gennemslag fra 2019 pga. 

binding til eksisterende 
kontrakter. 

� Kontraktstyring 0,3 mio. kr. 2018: 0,15 mio. 
2019: 0,15 mio. 

� Effektivisering,
nedbringelse af
fakturaantal på
fokusområder

1,0 mio. kr. Der kan først forventes 
effekt fra 2019 og 

gennemslag i 2020 pga. 
adfærdsændringer i 

organisationen. 

Samlet estimat indkøb og 
udbud: 

Max 7,20 mio. kr. 2018-2019 (2020) 

Det skal bemærkes, at de anførte gevinstpotentialer under ”Indkøb og øvrig 
effektivisering” er vanskelige at udmønte konkret, men vil omfatte organisationen 
generelt. 

Evt. personalemæssige konsekvenser kan være vanskelige at opgøre og kan først 
vurderes mere konkret, når indsatsen er implementeret. 
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Digitalisering 

Resume:  
Digitaliseringen og udnyttelse af moderne velfærdsteknologi er fortsat en af de vigtigste 
veje til bedre kvalitet og højere effektivitet i kommunen. Digitalisering understøtter og 
påvirker alle afdelinger på tværs af kommunen med dette arbejde både i form af 
aktiviteter der har deres oprindelse i de fælleskommunale og fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategier, samt interne initiativer. 

Sagsfremstilling:  
Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi bygger på visionen om: 

- en decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer nær og 
tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og 
virksomhederne. 

De nationale digitaliseringsinitiativer er med sine 33 fælleskommunale og 34 
fællesoffentlige initiativer rammesættende for digitaliseringsindsatsen i Svendborg 
Kommune. Der vil i 2019 være særligt fokus på at velfærdsområderne løbende får fuld 
effekt af potentialerne i initiativerne fra de nationale digitaliseringsstrategier (Se 
oversigt nedenfor).  

Derudover arbejdes der med at sikre at den digitale transformation, der finder sted i 
disse år både internationalt og nationalt balancerer med kommunens behov og 
muligheder. Dette kunne f.eks. være med automatisering af manuelle arbejdsprocesser 
(”robotics”), nytænkning af kommunens service til borgere og virksomheder, styrkelse 
af udsatte/ældre borgeres digitale kompetencer (digitalisering tænkt rehabiliterende) 
ved facilitering af frivillige/samskabelse etc. 

Digitalisering læner sig desuden op af Svendborg Kommunes Effektiviseringsstrategi 
2017 og understøtter velfærdsområderne i lokale og tværgående, teknologiske 
udviklings- og effektiviseringstiltag. Effektiviseringspotentialer og budgetreduktioner 
identificeres og forankres i de decentrale budgetter og digitalisering bidrager dermed til 
direktørområdernes 0,35-budgetreduktion.  

I tilgift til de mange udviklings- og effektiviseringsprojekter der indeholdes i 
digitaliseringen vil der fortsat være fokus på varetagelse af de bedste og billigste IT-
kontrakter med kommunens IT-leverandører. De fællesoffentlige 
digitaliseringskomponenter som Digital Post, Borger.dk, digital fuldmagt og Nem-ID vil 
over de kommende år også ændre sig (så de er mere tidssvarende) og en smidig 
implementering heraf er ligeledes forankret i digitalisering. 

Hvad vil vi i 2019? 

Mulige temaer:  

Nationale digitaliseringsinitiativer implementeres, herunder fx Implementering af AULA på 

hele Skole-Dagtilbudsområdet (nationalt projekt med 2 millioner brugere på landsplan), 

Effektiviseringstiltag (B17-interne initiativer) implementeres i 2018 med fuld effekt fra 

2019, 

Strategisk brug af data,  

Digitale Kompetencer (Intern kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere med henblik 

på at udvikle de rette kompetencer til at skabe ønskede forandringer og gevinster med 

digitalisering), 
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Implementering af ny teknologi (som vi endnu ikke kender) til effektivisering og smartere 

borgerbetjening. 

Oversigt over initiativer (ikke-udtømmende liste) 
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Institution Dagtilbudsledere Pædagogiske 
teamledere Total

Dagplejen 1 5 6

Børnebyøster 1 5 6

Sundet 1 5 6

Vesterlunden 1 6 7

Egebjerg 1 4 5

Østerdalen 1 6 7

Interkulturel team 1 0 1

Total 7 31 38
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NOTAT 

Besparelsespotentialer på indkøbs- og udbudsområdet, herunder strategi og ind-
satser 

1. Indledning
Nærværende notat er udarbejdet med henblik på vurdering af mulige besparelsespotentialer på 

indkøbs- og udbudsområdet, der kan indgå som bidrag til kommende budgetreduktioner i 

2018-2019. I afsnit 9 kan ses en samlet potentialevurdering på indkøb- og udbudsområdet. 

I det følgende er beskrevet strategi, indsatser og potentialer for indkøbs- og udbudsområdet i 

Svendborg Kommune. Udbudsafdelingen er organisationens koordinerende enhed i udbuds- 

og indkøbsprocesser og rådgiver hele organisationen i indkøbs- og udbudsspørgsmål. 

I Udbudsafdelingen håndteres overordnet følgende funktioner: 

• Compliance (opfølgning på brug af aftaler)

• Kontraktstyring (implementering, drift og styring af aftaler)

• E-handel (indkøb på aftaler samt digital understøttelse og optimering af indkøbsopga-

ven)

• Udbudsforretninger og indgåelse af øvrige aftaler

• Evt. konkurrenceudsættelse, herunder forundersøgelser m.v. (udlicitering)

• Tværkommunalt samarbejde om udbud, e-handel, udviklingsprojekter, data m.m.

• Indkøbs- og udbudspolitik, herunder sociale hensyn ved udbud såsom arbejds- og ud-

dannelsesklausuler, CSR, miljø m.m.

Beskrivelsen af strategi og indsatser må ses i forhold til implementering og udmøntning af den 

fælleskommunale indkøbsstrategi 2017-2020 som vedtaget af KL`s bestyrelse april 2017, og 

hvor en række af nedenstående indsatser er behandlet. Endvidere fremgår strategi og indsat-

ser som led i udmøntning af Svendborg Kommunes vedtagne Indkøbs- og Udbudspolitik fra 

2016. 

2. Compliance
Indkøbs- og Udbudspolitikken fastlægger, at kommunens decentrale indkøbere er forpligtet til, 

at følge og benytte de forpligtende indkøbsaftaler, der indgås centralt for Svendborg Kom-

mune. 

Kommunaldirektør 

Stab for Økonomi, IT og Digitalisering 

Udbudsafdelingen 

REF: MARMOL 

SAG: 17/27136 

D. 19. februar 2018 
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Som understøtning for aftaleoverholdelsen benyttes indkøbsanalysesystemet KMD Indkøbs-

analyse, der giver mulighed for at analysere på kommunens fakturerede indkøb samt, at fore-

tage kontrol af aftaleoverholdelsen (compliance). I 2017 er der for første gang udarbejdet com-

pliancerapport, der skal synliggøre organisationens aftaleoverholdelse og dermed forbedre an-

vendelsen af de indgåede indkøbsaftaler. 

Gennemgang af brugen af kommunens indkøbsaftaler indikerer, der kan opnås visse besparel-

ser på de områder, hvor der handles udenfor kontrakt, ikke købes de billigste aftalevarer samt 

på områder, der endnu ikke har været udbudt eller være indgået anden aftale på. 

Der er i 2017 opstartet målinger af compliance 1, der måler på afdelingernes og institutioner-

nes generelle aftaleoverholdelse for så vidt angår indkøb hos de leverandører Svendborg Kom-

mune har indgået aftale med set i forhold til den samlede indkøbsvolumen, herunder køb hos 

leverandører som Svendborg Kommune ikke har aftale med. Målingen viser dog ikke om afde-

lingerne og institutionerne køber effektivt og billigst ind ved, at købe netop de specifikke til-

budsvarer som der via udbuddet er givet ekstra store rabatter på, i modsætning til køb af øv-

rige varer, som der ikke er indgået særlig prisaftale på eller som købes hos ikke-aftaleleveran-

dører. Hertil benyttes compliance 2, der måler compliance på vareniveauet (også kaldet vare-

compliance). 

Compliance på niveau 2 er under systemopsætning og forventes opstartet 1. halvår 2018. 

Compliance 2 vil i højere grad kunne påvise hvorvidt der kan være et ikke-realiseret økonomisk 

potentiale ved ikke, at handle hos den korrekte aftaleleverandør samt købe tilbudslistevarer. 

Compliance 2 måles ud fra en genereret rapport i indkøbsanalysesystemet, der analyserer på 

organisationens indkøb på vareaftaler, og hvor systemet opsætningsvist får defineret hvilke af-

taler der er tilgængelige for indkøberne og kan e-handles, samt hvilke varer der specifikt er til-

budslistevarer. Data hertil tilvejebringes kvartalsvist fra indkøbssystemet TrueTrade. Rapporten 

kan herudfra skelne mellem om det konkrete indkøb er en indkøbt tilbudslistevare eller en øvrig 

vare, og ud fra rapporten fremkommer en compliance 2-procent, der viser organisationens 

evne til at købe netop de produkter der har været konkurrenceudsat. 

Ved i højere grad at flytte organisationens indkøb fra øvrige varer til tilbudslistevarer vurderes 

der, at kunne realiseres en besparelse på særligt indkøbsaftaler med en større indkøbsvolu-

men. Der henvises til afsnit 4.5 vedr. værktøjer der skal understøtte denne proces. 

I forbindelse med opstart og måling af compliance 1 via udrulning af ledelsesinformation til hele 

organisationen har Udbudsafdelingen iværksat dialog med alle afdelingsområder med henblik 

på, at opnå et mere fuldstændigt aftaleoverblik således, at compliance måles så retvisende 

som muligt. I dialogen med afdelingerne indgår drøftelse om baggrunden for konkrete indkøb 

købt udenfor kontrakt, indkøbsorganisering samt brug af e-handelssystemet. De igangværende 

dialogmøder vil blive fulgt op af efterfølgende indkøbsmøder, hvor der ligeledes vil være særlig 

fokus på compliance 2. 
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Udbudsafdelingen har desuden stor fokus på aftaleopfølgningen i det daglige. I tilfælde hvor 

det konstateres, at en afdeling ikke har benyttet korrekt aftaleleverandør, kontaktes den pågæl-

dende afdeling hvor der gøres opmærksom på manglende aftaleoverholdelse. Hertil kan ligele-

des dokumenteres ikke-indfriet økonomisk rationale via små cases. 

Med baggrund i erfaringer fra andre kommuners complianceanalyser og indkøbsaftalernes rea-

listiske formåen er der administrativt fastsat følgende måltal indenfor en 3-årig periode for com-

pliance-niveauerne, der gælder for den samlede administrative organisation: 

Tabel 1 – Måltal for compliance 

År 2017 2018 2019 

Compliance 1 75 % 80 % 85 % 

Compliance 21 Fastlægges 1. halvår 

2018 

Fastlægges 1. halvår 

2018 

Fastlægges 1. halvår 

2018 

For 1. halvår 2017 måles aktuelt (januar 2018) en compliance 1-grad på ca. 75 % for den sam-

lede organisation. Måling for 2. halvår 2017 forventes klar marts-april 2018 og rapporteres til 

organisationen pr. 30/4 2018. 

3. Kontraktstyring
Der er siden 2015 etableret en kontraktstyringsfunktion i Udbudsafdelingen ved at omskole en 

medarbejder fra udbudsfunktion til drifts- og kontraktstyringsfunktion, der har til formål at tilveje-

bringe et mere systematisk fokus på kommunens samlede portefølje af større indkøbsaftaler 

som består af i alt ca. 200 aftaler. Kontraktstyringen skal sikre en effektiv håndtering og hånd-

hævelse af hver enkelt kontrakt således, at det i videst muligt omfang sikres, at leverandører 

leverer de aftalte varer og ydelser til kommunen og med de ifølge kontrakten korrekte aftalebe-

tingelser. 

Kontraktstyringsfunktionen understøttes af et digitalt kontraktstyringssystem, hvor alle aftaler 

registreres samt risikovurderes med henblik på udarbejdelse af handleplan på den enkelte kon-

trakt. Handleplanen skal bidrage til, at nye aftaler implementeres og udnyttes i aftaleperioden, 

samt at der følges op overfor leverandøren i forhold til overholdelse af kontraktkrav såsom afta-

lepriser og leveringsbetingelser. 

I aftaleperioden foretages der bl.a. følgende kontraktstyringsmæssige tiltag på større indkøbs-

aftaler: 

1) Pris- og gebyropfølgning med kontrol af korrekt foretaget fakturering til aftalepris samt kon-

trol af evt. uretmæssige gebyrer eller afgifter

2) Opkrævning af evt. bod hos leverandør i tilfælde af misligholdelse, f.eks. manglende over-

holdelse af leveringsfrist, ikke-korrekte fakturaer m.m.

3) Compliance på specifikke indkøbsaftaler, herunder som led i implementering af nye aftaler

4) Implementerings- og statusmøder med leverandøren

1 Målinger opstartes 1. halvår 2018. 
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Systematisk gennemgang af fakturaer fra kommunens aftaleleverandører kan bidrage til umid-

delbare økonomiske gevinster, da der fra leverandørernes side ikke sjældent laves fejlfakture-

ring. Fejlene krediteres som oftest umiddelbart af leverandøren når de opdages. Det er dog 

ressourcekrævende, at gennemgå de enkelte kontrakter, da arbejdet omhandler gennemgang 

af hver enkelt varelinje med vurdering af ret- eller uretmæssig fakturering. 

4. E-handel
Svendborg Kommune benytter e-handelssystem hvor en række varekøbsaftaler kan tilgås af 

kommunens decentrale indkøbere ved direkte bestilling i aktive kataloger hos leverandørerne. 

E-handel reducerer transaktionsomkostningerne ved, at gøre indkøbsprocessen digital fra be-

stilling til automatisk betaling og minimerer dermed manuelle arbejdsgange. Pr. 1. januar 2018 

er der stillet 50 aftaler til rådighed hvor det er muligt at e-handle, hvilket ses i forhold til en sam-

let aftaleportefølje på ca. 200 aftaler. 

I forhold til brugen af systemet er der et fortsat effektiviseringspotentiale ved dels, at sætte 

yderligere fokus på udnyttelse af de allerede tilgængelige e-handelsaftaler og dels i forbindelse 

med gennemførelsen af nye udbud eller genudbud, hvor der stilles krav om e-handel overfor 

leverandøren. Dette kan medføre, at der indgås flere e-handelsegnede aftaler, samt at indhol-

det af leverandørernes varekataloger optimeres. 

Svendborg Kommunes e-handelsprocent vil dermed kunne øges, hvilket vil medføre færre 

transaktionsomkostninger pr. ordre, idet fakturaer ikke manuelt skal bogføres, hvis e-handels-

ordren er identisk med den efterfølgende faktura. Ligeledes vil leverandører have mulighed for 

realisering af administrative besparelser, såfremt deres systemer kan modtage elektroniske or-

drer. 

Øget brug af e-handel vil således i højere grad sikre rigtig vare til rigtig pris, uden decentral el-

ler central manuel kontrol af fakturaer. 

Målsætningen er derfor frem mod 2020, at e-sortiment og e-volumen skal øges samt, at der 

sættes fokus på køb af tilbudslistesortiment og kun i meget begrænset omfang tillades køb af 

øvrigt sortiment hos leverandørerne. Endeligt er det vitalt, at der sikres en væsentlig udnyttelse 

af de allerede indgåede e-handelsaftaler. I det følgende er de enkelte indsatsområder beskre-

vet. 

4.1. E-handelsvolumen 

Andelen af den samlede indkøbsvolumen i Svendborg Kommune der kan e-handles (e-han-

delsgraden) vil befinde sig på et (naturligt) lavt niveau, da dels mange aftaler/produkter ikke er 

egnet til e-handel og dels er en del brancher og produkter endnu ikke er modne til e-handel. 

Dog vil en gradvis, og samlet set mindre stigning, kunne bidrage til administrative procesbe-

sparelser samt en højere compliance, hvilket kan opnås via indgåelse af flere indkøbsaftaler 

med e-handel, og dermed flere e-kataloger i indkøbssystemet. 

Anvendelsen af e-handel på kommunens indkøbsaftaler har været stigende henover perioden 

2015-2017, herunder markant stigende fra 2016 til 2017, hvilket følgende nøgletal viser: 

Tabel 2 – Nøgletal på e-handelsområdet (se desuden tabel 4) 
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Nøgletal e-handel 2015 2016 2017 

Volumen i kr. 6.959.213 7.596.725 9.576.762 

Ordreantal 8.806 9.148 10.511 

Alle udbudsområder i den løbende udbudsplan vurderes i henhold til muligt potentiale om e-

handel, herunder ved deltagelse i fællesudbud via KomUdbud og SKI. Et kommende indkøbs-

område hvor der vurderes e-handelspotentiale er fødevareområdet, hvor der dels er en stor 

indkøbsvolumen og samtidig kan være mange bestillinger. Heri kan der være en positiv busi-

ness case ved, at flytte ordrer fra webbestilling til bestilling igennem e-handelssystemet. 

Case – Fra web-bestilling til e-handelsbestilling 

I 2017 var der ca. 4.000 ordrer på fødevareområdet indenfor kategorien cateringvarer. Or-

drerne bestilles typisk via leverandørens hjemmeside. 

En e-handelsordre vurderes at have en transaktionsomkostning på ca. 90 kr. pr. ordre. En 

ordre på fødevarer bestilt via leverandørhjemmeside vurderes derimod, at have en transakti-

onsomkostning på ca. 150 kr. pr. ordre. 

Såfremt der på baggrund af genudbud laves e-handel på ny fødevareaftale vurderes der år-

ligt, at kunne realiseres en procesbesparelse på min. 240.000 kr. Ny fødevareaftale skal ind-

gås næste gang i 2020. 

Tilsvarende cases kan laves på visse andre indkøbsområder. Der vil dog være forskel fra 

transaktionsomkostningen pr. ordre på det enkelte indkøbsområde, da det bl.a. afhænger af 

relevant bestillingsmetode. 

Der er ikke fastsat administrative mål for stigningen i antallet af e-handelsaftaler, da Svendborg 

Kommune allerede er e-handelsdækket på en del indkøbsområder. Samtidig er kommunen 

også er afhængig af beslutning og gennemførelse af fælleskommunale udbud på nye vareom-

råder med e-handel, hvor Svendborg Kommune ikke er projektleder og derfor ikke kan styre 

tidshorisonten for nye aftaler. 

4.2. Udnyttelse af e-handelspotentialet (e-handelsprocent) 

For at understøtte arbejdet mod en højere compliance samt sætte fokus på organisationens 

udnyttelse af e-handelspotentialet ved, at handle maksimalt på de indgåede e-handelsaftaler, 

er det relevant at benytte en indikator, der kan fortælle os om i hvilken grad der e-handles. 

E-handelsprocenten måles via en fokusrapport fra indkøbsanalysesystemet, der måler på orga-

nisationens evne til at e-handle de varer der er tilgængelige i indkøbssystemet. Konkret måles 

der på det reelt e-handlede indkøb målt op imod organisationens samlede potentielle e-han-

delskøb, hvor øvrige indkøb er foretaget via leverandørens hjemmeside eller på telefon eller e-

mail. 
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E-handelsprocenten for den samlede administrative organisation er for 2017 på 65,3 %. Med 

baggrund i erfaringer fra andre kommuners e-handelsprocenter er der administrativt fastsat føl-

gende måltal indenfor en 3-årig periode for e-handelsprocenten, der gælder for den samlede 

administrative organisation: 

Tabel 3 – Indikator for e-handelsprocenten 

År 2018 2019 2020 

Mål for E-han-

delsprocent 

70 % 75 % 80 % 

Andelen af den generelle e-handel på indkøbsaftaler med mulighed for e-handel (e-handels-

procenten) er for de enkelte afdelinger relevant at forholde sig til, men det er nødvendigt at be-

tragte selve e-handelsprocenten ud fra en række forhold, som fx aftaleområdets kompleksitet, 

decentral indkøbsstruktur, særlige kommunale forhold bl.a. leverancer til borgere m.m. Mange 

faktorer afgør om det reelt er muligt at forbedre e-handelsprocenten, derfor vil en umiddelbart 

lav e-handelsprocent ikke nødvendigvis være udtryk for at afdelingen ikke efterlever kommu-

nens indkøbsaftaler og benytter indkøbssystemet. 

4.3. Effektivisering af det decentrale indkøb 

Afdelinger med mange brugere af indkøbssystemet øger risikoen for, at der ikke købes de pro-

dukter med den største rabat, at der ikke handles på de rigtige aftaler og at der totalt set bru-

ges for mange ressourcer på afdelingens indkøb. Afdelingen bør derfor altid overveje om ind-

køb kan samles hos én eller få personer med adgang til indkøbssystemet, hvilket kan bidrage 

til højere compliance. 

Et fokusområde er derfor frem imod 2020, at nedbringe antallet af decentrale indkøbere hvor 

muligt. En effektivisering af arbejdsgangene på det decentrale indkøb kræver vilje til organisa-

toriske ændringer i de enkelte afdelinger og institutioner. Drøftelse af mulighederne for effektivi-

sering vil naturligt ske i forbindelse med compliance rapportering til den enkelte afdeling. 

Der er dog allerede i dag indikationer på, at kommunens afdelinger og institutioner bliver bedre 

og bedre til, at foretage større indkøb ad gangen og derved løbende reducerer sine transakti-

onsomkostninger. I perioden 2015-2017 er den gennemsnitlige ordreværdi stigende, hvilket må 

tages som et udtryk for, at der decentralt i højere grad samles indkøb. 

Tabel 4 – Nøgletal (2) på e-handelsområdet 

Nøgletal 2015 2016 2017 

Gennemsnitlig or-

dreværdi i kr. 

790 830 911 

4.3.1. Eksempler på effektivisering af decentral indkøbsorganisering 

• På skolerne arbejdes der med at undervise skolesekretærerne i bestilling via e-handels-

systemet og i kendskab til indkøbsaftalerne. På enkelte skoler er indkøbsopgaven lagt

alene hos sekretæren hvor der arbejdes med en bestillingsliste, hvor lærere og andet
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personale skal angive deres indkøb. Bestillingslisten eksekveres herefter med bestemte 

intervaller, hvilket sikrer større ordrer. Dette bidrager til færre decentrale indkøbere, 

hvor tidligere brugere kan lukkes ned, og hvor arbejdstiden for fagpersonalet i stedet 

kan bruge på kerneopgaven. 

• I Center for Ejendomme og Teknisk Service har man siden oprettelsen af centeret i

2014 arbejdet på, at centralisere indkøbet i fastlagte områder/distrikter således, at ud-

valgte medarbejdere fungerer som indkøbskyndige og bestiller til flere enheder ad gan-

gen. Dette sikrer et godt kendskab til indkøbsaftalerne hos de medarbejdere der køber

ind, hvilket gavner compliance og særligt indkøb af tilbudslistevarer. Samtidig reduceres

transaktionsomkostningerne ved at samle ordrer på færre hænder.

Ovenstående er eksempler på effektivisering af kommunens decentrale indkøb og bidrager til 

færre transaktionsomkostninger, større ordrer og som en sidegevinst også miljø- og klimage-

vinster idet leverandøren skal levere færre gange til kommunen. 

Der kunne på længere sigt desuden arbejdes med en endnu større centralisering af kommu-

nens indkøb således, at mange afdelinger i en større område skulle rekvirere indkøb via cen-

tralt lager, men dette vurderes generelt vanskeligt at realisere, da det vil kræve en analyse af 

mulig lagerkapacitet samt likviditetsforskydning ved øgede ordrestørrelser. 

4.4. Undervisning og indkøbsambassadører 

Der er allerede gennemført undervisningsforløb for alle brugere af indkøbssystemet, og der 

gennemføres løbende undervisning af nye brugere. Der opfordres til, at afdelingerne løbende 

over tid deltager i brush-up kurser, da nye funktioner løbende kommer til i indkøbssystemet. 

Der vil være pligt til at have modtaget undervisning i indkøbssystemet forud for bestilling af or-

drer. 

Udbudsafdelingen rådgiver dagligt decentrale indkøbere i brug af indkøbsaftaler. Såfremt en 

afdeling ikke kan finde efterspurgte varer eller har generelle forbedringsforslag til indkøbsafta-

lerne kontaktes Udbudsafdelingen. Indkøbssystemet kan ligeledes bruges til kommentering på 

de enkelte indkøbsaftaler. 

Et andet fokusområde der arbejdes med frem imod 2020, er brug af faste indkøbsambassadø-

rer (superbrugere i indkøb) i de enkelte direktørområder og etablering af netværksgruppe, der 

kan fungerer som sparringspartner i forhold til brugen af indkøbsaftalerne samt funktionaliteter i 

indkøbssystemet. Indkøbsambassadører der fungerer som superbrugere i indkøbssystemet 

kan samtidig bidrage ved implementering af nye indkøbsaftaler. 

4.5. Tilbudslistekommunikation 

For at sikre det økonomiske råderum udnyttes mest optimalt er politikken ved brug af indkøbs-

aftaler fremadrettet, at der som udgangspunkt kun tillades køb af tilbudslistesortiment, og der-

med det egentlige sortiment der er blevet konkurrenceudsat i udbuddet. Ved implementering af 

nye indkøbsaftaler vil det blive vurderet individuelt om der skal tillades køb af øvrigt sortiment 

hos leverandøren. Dette vil dog kræve en velbegrundet og generel efterspørgsel fra de decen-

trale indkøbere, herunder at fælleskommunale indkøbsaftaler ikke har taget højde for evt. sær-

lige behov hos Svendborg Kommune. 
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Det primære e-handelsfokus er derfor, at fremhæve tilbudslistevarer i indkøbssystemet og at 

udbrede kendskabet til hvordan man skelner mellem tilbudslistevarer og øvrige varer. Det kan 

bl.a. ske i forbindelse med undervisningen og den generelle vejledning som ske via telefon og 

e-mail. Ligeledes er synliggørelse af tilbudslistevarer en naturlig del af implementeringsproces-

sen på indkøbsaftalerne. Dette vil dels kunne bidrage til at hæve kommunens samlede aftale-

loyalitet, men ligeledes sikre compliance på vareniveauet (compliance 2), hvilket vil betyde at 

der i højere grad indkøbes de produkter med de største rabatter, og at der dermed kan sikres 

et besparelsespotentiale. 

5. Udbud
Kommunens løbende indkøb styres på baggrund af løbende udbudsplan og heraf gennemførte 

udbudsforretninger omfattende nye udbud såvel som genudbud. Udbudsafdelingen har det ko-

ordinerende ansvar for indkøb af alle varer og tjenesteydelsesområder og bistår ligeledes på 

bygge- og anlægsområdet med rådgivning og bidrag til effektiv konkurrenceudsættelse. 

For at sikre en hensigtsmæssig og effektiv indkøbsstrategi, herunder i forhold til ressourcean-

vendelse, deltager Svendborg Kommune i følgende indkøbsfællesskaber og indkøbssamarbej-

der: 

• Udbudsfællesskabet KomUdbud (Danmarks største kommunale indkøbsfællesskab)

• Statens og Kommunernes Indkøbsservices A/S (SKI)

• Ad hoc deltagelse om fælles udbud af bl.a. tjenesteydelser med Fællesindkøb Fyn, herun-

der Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Langeland kommuner

Overordnet set fastsætter Indkøbs- og Udbudspolitikken, at Svendborg Kommune tilslutter sig 

alle udbud i hhv. KomUdbud og SKI såfremt, at udbudsdesignet imødegår kommunens behov. 

Det vurderes ved ikke-forpligtende SKI-aftaler og fra udbudsområde til udbudsområde om 

Svendborg Kommune opnår den bedste aftale ved at deltage i KomUdbud eller i fælles fynsk 

udbud, herunder i forhold til kommercielle og økonomiske hensyn om logistik og transport. 

Udbudsafdelingen varetager herudover en række egne større udbud, hvor Svendborg Kom-

mune har behov for på egen hånd at indgå aftale. Det gælder f.eks. tjenesteydelsesområder 

som rengøring, grønne områder samt befordring. 

5.1. Nuværende indsatser 

Via den løbende udbudsplan gennemføres genudbud såvel nye udbud af udbudspligtige ind-

købsområder. I 2017 er der gennemført udbud på ca. 30 indkøbsområder. 

I 2017 er der beregnet følgende gevinstpotentialer ved nye aftaler: 

Tabel 5 – Besparelsespotentialer ved udbud 2017 

Udbudsområde Årligt anslået besparelsespo-

tentiale (t.kr.) 

Grønne områder og veje, 

drift og vedligehold 

+411 
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Sengekørsel +88 

Vareudbringning +37 

Rengøringsydelser, offentlige 

toiletter 

+550 

Sygeplejeartikler +72 

Befordring +48 

Rengøringsydelser, kommu-

nale bygninger 

+600 

Vikarydelser, sygeplejersker +118 

Serviceaftaler, ventilation +80 

Serviceaftaler, elevatorer +120 

Høretekniske hjælpemidler +21 

Vejsalt +156 

Snerydning -110 

Bibliotekssystem +300 

Artikler til børn og baby +32 

Naturgas +151 

Kommunale begravelser/bi-

sættelser 

+100 

Serverdrift +500 

Total potentiale beregnet Ca. + 3,20 mio. 

Det bemærkes, at 2017 har været et aftaleår med udbud af flere store kontraktområder, der 

som ovenfor vist har kastet positive økonomiske gevinster af sig. I 2018 og 2019 vil der ikke i 

samme omfang være udbud af store kontrakter, hvorfor der heller ikke kan forventes tilsva-

rende udbudsbesparelser. 

Det bemærkes desuden, at der udover ovennævnte områder også er visse aftaleområder, der 

har medført lidt dyrere aftaler på baggrund af nye udbudsforretninger i 2017. Der opnås stadig 

besparelser på flere genudbud, men alt andet lige vil gevinstpotentialerne være faldende i takt 

med antallet af genudbud. 

For forsat at kunne indhøste besparelser på udbud må f.eks. også indkøbsprocesser og ar-

bejdsgange internt i organisationen revurderes. Det vil bl.a. kræve en større involvering fra fag-

grupperne i de enkelte fagområder og er allerede igangsat på visse indkøbsområder, herunder 

i forhold til kontraktstyring på de enkelte kontrakter. I samme forbindelse arbejdes der ved op-

start af og undervejs i udbudsprocessen med markedsdialog således, at nyeste markedsinno-

vation kan sikres indarbejdet i udbuddene. 

5.2. Indsatser 2018-2019 – Konkurrenceudsættelse via udbudsplan 

Ud fra den løbende udbudsplan vurderes der ud fra kendskab til nuværende aftaler samt mar-

kedet, at kunne være positive økonomiske gevinstpotentialer på følgende kommende udbuds-

områder: 

Tabel 6 – Forventede besparelsespotentialer ved udbud 2018-19 
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Udbudsområde Forventet aftalestart (år) Årligt anslået besparelsespo-

tentiale (t.kr.) 

Vandløbsvedligeholdelse 2018 150-250 

Tolkeydelser 2018 1-200 

Kopimaskiner 2018 400-500 

Byggemarkedsvarer 2018 2-300 

Psykologisk rådgivning, med-

arbejdere 

2018 100 

Tablets 2018 50-100 

Beredskabsaftaler, autoassi-

stance, skadeservice m.m. 

2018 1-200 

Vikarydelser 2018 2-300 

Urologiprodukter og handi-

capbiler 

2018 300-500 

Bleer, bevilling voksne 2019 4-500 

Stomiprodukter 2019 150-250 

Fødevarer (frugt og grønt 

samt fisk) 

2019 1-200 

Dentalprodukter 2019 250 

Løn- og vagtplansystem 2019 4-500 

Total potentiale anslået 2018 1,60 – 2,45 mio. 

Total potentiale anslået 2019 1,30 – 1,70 mio. 

Det bemærkes, at ovenstående oversigt ikke er udtømmende opgjort, særligt for 2019. 

5.3. Indsatser 2018-2020 – ikke-konkurrenceudsat 

Indkøbsanalysesystemet benyttes som værktøj til analyse af kommunens aftaledækning, her-

under til identificering af indkøbsområder som endnu ikke er aftalebelagt. 

Udtræk fra KMD Indkøbsanalyse viser væsentlige indkøb på følgende udbudsområder, hvor 

der i dag ikke eller i kun begrænset omfang foreligger indkøbsaftaler, men hvor indgåelse af 

indkøbsaftale vil dels kunne bidrage til besparelser i forhold t, men også dels i forhold til forbed-

ring af compliance. 

Dette gør sig bl.a. gældende for følgende indkøbsområder: 

• Visse fødevareområder, herunder frugt og grønt samt fisk samt generelt fødevareindkøb til

mindre institutioner

• Renovation og affaldsbehandling

• Blomster (buketter)

• Dentalprodukter

• Beskæftigelsesforløb på arbejdsmarkedsområdet

• Vinduespolering

• Managementydelser (konsulenter) samt øvrige konsulentydelser

• Hotel, restauration og konference

• Digitale undervisningsmaterialer på skoleområdet (fællesoffentlig digitaliseringsstrategi)
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• Visse sikringsområder, herunder ABA-anlæg

Ovenstående indkøbsområder vil i løbet af 2018-2020 indgå i nærmere foranalyse eller egent-

lig opstart af udbudsproces. 

Herudover ses der i relation til udmøntningen af den fælleskommunale indkøbsstrategi også 

særligt på indkøb af øvrige tjenesteydelsesområder, der traditionelt ikke har været konkurren-

ceudsat i kommunerne. Se afsnit 8.3. 

6. Konkurrenceudsættelse (udlicitering)
Svendborg Kommune har en lavere grad af konkurrenceudsættelse end landets øvrige kom-

muner. KL måler via Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) årligt på kommunernes grad af 

konkurrenceudsættelse. Nedenstående oversigt (tabel 7) viser i hovedtal hvordan konkurrence-

udsættelsen fordeler sig på kommunens områder. 

Tabel 7 – Oversigt over udliciteringsgrad på hovedkonti, 20162 

Hovedkonto: Konkurrenceudsættelse 

Svendborg Kommune: 

Konkurrenceudsættelse 

landsgennemsnit: 

0 – Byudvikling, bolig- og miljøforan-

staltninger 

38,9 % 36,4 % 

2 - Trafik og Infrastruktur 76,6 % 56,7 % 

3 - Undervisning og kultur 24,3 % 26,2 % 

4 - Sundhedsområdet 18,1 % 14,1 % 

5 - Sociale opgaver og beskæftigelse 20,4 % 25,8 % 

6 - Fællesudgifter og administration 21,1 % 22,2 % 

Samlet: 24,0 % 26,9 % 

Svendborg Kommune har igennem de seneste år haft prisafprøvet kommunens opgave med 

drift og vedligehold af grønne områder, veje m.v., samt delvis konkurrenceudsættelse af rengø-

ringsydelsen, jf. nedenstående: 

• Fuld udlicitering af kommunens entreprenørafdeling (drift og vedligehold af grønne om-

råder, veje m.v.) til privat aktør (2011-12).

• Delvis udlicitering af rengøringsområdet via kombinationsmodel, hvor rengøring i admi-

nistrationsbygninger, daginstitutioner m.fl. varetages af private aktører. Rengøring på

primært skoler, plejecentre m.fl. varetages af eget kommunalt personale.

Såfremt der måtte ønskes en nærmere belysning af øvrige kommunale områder i forhold til evt. 

konkurrenceudsættelse, bør der udtages ét eller flere fokusområder til en dybdegående ana-

lyse og potentialeafklaring, med henblik på forelæggelse til politisk beslutning. 

En analyse og vurdering af konkrete effektiviseringsgevinster samt økonomisk potentiale vil for 

mange områder kræve inddragelse af ekstern konsulentbistand. 

2 KL`s IKU-værktøj med 2016 tal, opdateret 24. maj 2017. 
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7. Ledelsesinformation
For at understøtte og påvirke organisationens fokus på indkøb og udbud er der fra medio 2017 

udarbejdet et koncept for ledelsesinformation, der skal synliggøre nøgletal og potentialer. Le-

delsesinformation tilgår direktionen overordnet samt den enkelte fagdirektør og afdelingschef-

gruppe og skal dermed bidrage til, at direktørområdernes økonomiske råderum udnyttes på 

bedst mulig vis ved, at økonomiske gevinstpotentialer realiseres. 

Ledelsesinformation omfatter følgende: 

1) Halvårlig compliancerapport

2) Kvartalsvis afrapportering på udbud med oversigt over gennemført udbud, hvor der er

foretaget økonomiske konsekvensberegninger af nye aftaler samt potentialeoversigt

over kommende udbudsområder, herunder jf. de i pkt. 5.2 angivne områder.

Ud fra de økonomiske konsekvensberegninger vil positive gevinstpotentialer medgå til dækning 

af effektiviserings- og øvrige afsatte besparelsespuljer, herunder den decentrale effektivise-

ringsprocent 0,35 %. 

Ud fra den foretagne compliancemåling tilgår der afdelinger med den laveste målte compliance 

særskilte rapporter med uddybende forklaring samt værktøjer til optimering, herunder indkøbs-

organisering og brug af e-handel. 

Ledelsesinformation udbygges i 2018 med nøgletal på compliance 2 samt rapportering på e-

handelsgrad og kan således bidrage til, at identificere evt. besparelsespotentialer. 

8. Fælleskommunalt samarbejde, herunder indkøbsbenchmarking
Svendborg Kommune indgår udover deltagelse i indkøbsfællesskaber også i andre fælleskom-

munale samarbejder, herunder i det fælleskommunale indkøbsdataprojekt, der udspringer af 

KL´s vedtagne fælleskommunale indkøbsstrategi fra 2017. 

8.1. Indkøbsdata og fælleskommunalt samarbejde 

Svendborg Kommune deltager i det fælleskommunale indkøbsdataprojekt, der er et samar-

bejde mellem kommunerne og SKI, hvor fokus er på at analysere og se mønstre i kommuner-

nes indkøbsdata, der baseres på al e-fakturering. Formålet er at indsamle og bearbejde viden 

om kommunernes indkøb således, at resultaterne kan bidrage til effektivisering af det kommu-

nale indkøb. 

De første standardrapporter fra indkøbsdata projektet viser, at Svendborg Kommune generelt 

over perioden 2014-2016 har et lavt indkøb af varer og tjenesteydelser målt i forhold til indbyg-

gertal, når der sammenlignes med de øvrige 90 deltagerkommuner: 

År 2014 2015 2016 

Indkøb pr. indbygger 

i Svendborg Kom-

mune (varer og tje-

nesteydelser) 

10.657 kr. 10.824 kr. 10.999 kr. 
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Gennemsnitligt ind-

køb i de midterste 81 

kommuner (varer og 

tjenesteydelser) 

Ca. 14.000 kr. Ca. 13.900 kr. Ca. 13.700 kr. 

Placering ud af 91 

kommuner 

5 7 10 

Det er særligt på indkøb af tjenesteydelser, at Svendborg Kommune har et noget lavere indkøb 

end øvrige kommuner: 

Indkøb pr. indbyg-

ger i Svendborg 

Kommune i 2016 

(tjenesteydelser) 

Ca. 8.000 kr. 

Gennemsnitligt ind-

køb pr. indkøber i 

de midterste 81 

kommuner i 2016 

(tjenesteydelser) 

Ca. 10.500 kr. 

Da der er væsentlige forskellige på kommunernes indkøb og brug af eksterne leverandører, 

blandt som konsekvens af mere udlicitering, har SKI udarbejdet en statistisk model, hvor det 

kommunale indkøb er korrigeret for blandt andet konkurrenceudsættelse (IKU), befolkningstal, 

socioøkonomisk sammensætning m.m. 

Rapporterne, herunder afvigelser, vil for så vidt angår Svendborg Kommunes resultater blive 

nærmere analyseret i 2018 med henblik på vurdering af konkrete indsatser, herunder i forhold 

til udbudspotentialer, indkøbsorganisering samt kontraktstyrings- og e-handelsindsatser. 

De umiddelbare negative afvigelser målt på 2016-fakturering i forhold til de øvrige 90 deltager-

kommuner (hvor Svendborg Kommune kan se ud til at have et dyrere indkøb), og hvor der fo-

religger en væsentlig indkøbsvolumen er følgende indkøbsområder:  

• Uddannelse og kursus

• Vikar- og sundhedsydelser

• Facility management ydelser

• Håndværkerydelser

• IT-og teleudstyr
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Det bemærkes at afvigelserne på de enkelte indkøbsområder har behov for en mere nøje 

granskning, da der kan ligge særlige forhold og forklaringer bag resultaterne. Særligt på hånd-

værkerydelser er der megen usikkerhed om benchmarken idet kommunerne har indmeldt for-

skellig data. 

Svendborg Kommune indgår herudover i særskilte datasamarbejder sammen med KomUdbud, 

herunder i forhold til compliancemålinger på fælles udbudte indkøbsaftaler. 

8.2. Små indkøb og transaktionsomkostninger 

Et af de første resultater fra indkøbsdataprojektet viser, at Svendborg Kommune sammenlignet 

med andre kommuner ligger højt på antallet af modtagne fakturaer fra leverandørerne Dansk 

Supermarked og COOP, hvilket skyldes mange små fysiske indkøb foretaget i supermarkeder, 

hvor supermarkederne løbende sender mange fakturaer under 100 kr., og ofte endda også un-

der 50 kr. I 2016 modtog Svendborg Kommune 18.116 fakturaer fra Dansk Supermarked og 

Coop, hvilket ligger markant højere end benchmark og gennemsnit med 14 øvrige kommuner 

fra indkøbsfællesskabet KomUdbud. 

Ifølge den fælleskommunale KL-indkøbsstrategi er der foretaget beregninger der viser, at 

transaktionsomkostningen ved ét fysisk indkøb i supermarked beløber sig til 175 kr., herunder 

medgået tid til selve indkøbet samt behandlingen af fakturaen. 

Et fokusområde i 2018 er derfor, at analysere yderligere nærmere på organisationens indkøbs-

adfærd med henblik på, at nedbringe antallet af fakturaer og dermed de samlede administrative 

procesomkostninger. Heri indgår bedre udnyttelse af indkøbsaftaler via e-handel, drøftelse 

med organisationen omkring indkøbsadfærd samt drøftelse med leverandørerne om optimering 

af faktureringsprocesser. Det vurderes at der over år kan realiseres en pæn administrativ be-

sparelse. 

Et andet område hvor der dog allerede i dag er sat automatiserede processer i gang for, at 

nedbringe kommunens administration, er på betaling af el, vand og varme, hvor al fakturering 

sker via betalingsservice. 

8.3. Indkøb af tjenesteydelser 

Offentlige indkøb gennemført via formaliserede udbud har langt overvejende været foretaget 

omkring det offentlige indkøb af varer. Imidlertid udgør en kommunens vareindkøb kun ca. 1/4 

af kommunens samlede indkøb, der domineres af køb af tjenesteydelser som kun i mindre 

grad har været konkurrenceudsat. 

Indkøbsdataprojektet viser bl.a., at Svendborg Kommunes fem største indkøbsområder på tje-

nesteydelser består af: 

• Håndværkerydelser

• Rådgivningsydelser

• Uddannelse og kursus

• Vikar- og sundhedsydelser

• Bo- og opholdssteder
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Det bemærkes, at ovenstående indkøbsområder er typiske for kommunerne. 

Ovenstående indkøbsområder vil frem imod 2020 indgå i nærmere afdækning sammen med de i 

afsnit 5.3 nævnte ikke-aftaledækkede indkøbsområder. 

9. Resume og potentialevurdering
I det følgende opsummeres de enkelte indsatsområder i forhold til en konkret potentialevurdering, 

herunder usikkerhed og særlige forhold. De konkrete økonomiske potentialevurderinger er angivet 

i tabel 10. 

9.1 - Compliance 

Med baggrund i redegørelse om indsatser og strategi i afsnit 1 samt erfaring og kendskab til an-

vendelse af kommunens indkøbsaftaler vurderes det, at være muligt at realisere en besparelse ved 

at skærpe organisationens fokus på køb af tilbudslistevarer samt generel brug af de indgåede ind-

købsaftaler. 

Det bemærkes, at estimatet er skønsmæssigt fastsat, da der på nuværende tidspunkt ikke forelig-

ger data, der mere konkret kan fastlægge et måltal. Dette forventes kvalificeret i løbet af 2018. Det 

kan derfor heller ikke udelukkes, at potentialet kan vise sig værende større. 

Det bemærkes, at besparelsespotentialet kan være vanskeligt at udmønte konkret, da det vil om-

fatte organisationen i sin helhed. 

9.2 - Kontraktstyring 

Ud fra det hidtidige kontraktstyringsarbejde vil det fortsat kunne forventes, at realisere et mindre 

økonomisk potentiale på bl.a. opkrævning af bod, kreditering af uretmæssige gebyrer samt forkert 

fakturerede priser i henhold til de indgåede kontrakter. 

Estimatet er skønsmæssigt, da dette afhænger af ressourcer og omfanget af kontrakter der gen-

nemgås. 

9.3 - E-handel 

Der konstateres en pæn stigning i anvendelsen af e-handel på kommunens indkøbsaftaler, og der 

realiseres ad den vej allerede en løbende procesbesparelse i organisationen. Med en fortsat for-

ventning om øget e-handel i organisationen, flere e-handelsaftaler samt en forventet implemente-

ring af e-handel på bl.a. fødevarer fra 2020, kan der forventes et yderligere besparelsespotentiale i 

form af reducerede transaktionsomkostninger ved organisationens indkøb. 

Det bemærkes, at besparelsespotentialet kan være vanskeligt at udmønte konkret, men vil omfatte 

organisationen i sin helhed. 

9.4. - Udbud 

Med afsæt i forventet gennemførelse af de i afsnit anførte udbudsområder kan der med baggrund i 

vurdering af eksisterende kontrakter, markedskendskab samt nye udbudsområder, estimeres en 

forventet årlig besparelse vurderet ud fra et minimums og maksimumspotentiale. Det bemærkes, at 
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der alene er tale om estimater, der kan fremkomme i opad- som nedgående retning. Herudover be-

mærkes, at enkelte udbud er usikre i forhold gennemførelsestidspunkt, ligesom at yderligere nye 

udbudsområder kan komme til. 

Der gøres samtidig opmærksom på, at der i opgørelsen ikke er taget højde for indkøbsaftaler, der 

måtte medføre en dyrere aftale i forbindelse med genudbud. Dette må forventes. 

9.5. - Øvrige indsatser 

Med afsæt i analyseresultater fra det fælleskommunale indkøbsdataprojekt under den fælles kom-

munale indkøbsstrategi fra KL og benchmark med 14 andre kommuners fakturaantal til Coop og 

Dansk Supermarked, ligger Svendborg Kommune højest blandt kommunerne, hvilket kommer sig 

til udtryk via mange (små) fysiske køb foretaget i supermarkeder. 

Såfremt antallet kan nedbringes til et mere gennemsnitligt niveau, og der samtidig arbejdes med 

adfærdsændringer ved foretagne indkøb, vurderes der at kunne realiseres en pæn administrativ 

besparelse på manuel fakturahåndtering samt et mindre forbrug af personaletimer, der går til fysisk 

indkøb. Indsatsen kræver en markant ledelsesmæssig opbakning i hele organisationen, da den 

vedrører adfærdsændringer i organisationens indkøbsmønstre. 

Det bemærkes, at besparelsespotentialet kan være vanskeligt at udmønte konkret, men vil omfatte 

organisationen generelt. 

Tabel 10 – Oversigt over besparelsespotentialer på indkøbs- og udbudsområdet 2018-20 

Indsatsområde Potentialevurdering Udmøntning / tid 

Udbud Min 2,90 mio. kr. 
Max 4,15 mio. kr. 

2018: 1,60 – 2,45 
2019: 1,30 – 1,70 

Indkøb og øvrig effektivise-
ring, herunder 

3,05 mio. kr. 2018: 1,00 
2019: 2,05 

� Compliance 1,0 mio. kr. Der kan først forventes 

fuldt gennemslag fra 

2019. 

� E-handel 0,75 mio. kr. Løbende procesbesparelse 

men først fuldt gennem-

slag fra 2019 pga. binding 

til eksisterende kontrak-

ter. 

� Kontraktstyring 0,3 mio. kr. 2018: 0,15 mio. 

2019: 0,15 mio. 
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� Effektivisering, nedbrin-
gelse af fakturaantal på fo-
kusområder

1,0 mio. kr. Der kan først forventes ef-

fekt fra 2019 og gennem-

slag i 2020 pga. adfærds-

ændringer i organisatio-

nen. 

Samlet estimat indkøb og 
udbud: 

Max 7,20 mio. kr. 2018-2019 (2020) 
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