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Contract management – Aarhus kommune



Indkøb & Udbud i tal og grafik
350.000 Borgere er slutbrugere af vores aftaler

22.000 Fuldtidsansatte medarbejdere er med til at 
sikre, at der købes ind med omtanke 

300-400 Indkøbsansvarlige sikrer, at der købes ind 
med omtanke i dagligdagen

22 Medarbejdere i Indkøb & Udbud sikrer, at det
hænger sammen

Indkøb & Udbud 
aftaler KomUdbud 

aftaler

7,8 milliarder Kroner om året

650.000 Fakturaer om året

800 Indkøbsaftaler

710 Leveringsadresser
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Indkøb & Udbud: Basisorganisering i I&U



Kunsten at overbevise 
andre

Hvordan  startede vi processen?

Hvorfor?

Hvordan?

Hvad?



Forankring i organisationen

… eksempel – kick off arrangementer og samarbejdsaftaler

• Understøtter det professionelle indkøb hos både 
indkøber og i afdelingenLedelsen

• Sikre det professionelle indkøbIndkøbsansvarlige (IA)

• Indkøbs på dagsorden, informationsflow i egen 
organisation - også på den lange bane 

Kommunikation

• Skarpe mål og målopfølgningMÅL



Endnu bedre brug af eksisterende viden

Kick-
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te Hvad har fungeret godt?

Hvad har fungeret mindre godt?

Hvilke ideer har vi til forbedringer?

(4)års udbudsplanlægning og udarbejdelse af tidsplaner 

for kontraktstart

Under 
udarbejdelse!!!

 1. CMUK team møde

 Planlægning af proces

 Tidsplan

 Forretningsmodel

 Fokusområder

CMUK Opstartstjekliste

Samarbejde

Drift









Den røde tråd



… et eksempel - strategimødet



Forankring hos ledelsen

… eksempel – Rapporter



Forankring ifht. leverandører
Leverandørmatrix med e-handelskatalog Data leveres af Indkøb & Udbud

Data leveres af leverandøren

Leverandør:

Kontraktområde:

Kvartaler indsættes så det passer til kontrakten (kvt. opfølgning)

Data KPI x. kvt. 201x x. kvt. 201x x. kvt.201x x. kvt. 201x x. kvt. 201x

Compliance i %

Leverandørens compliance på aftalen

A-Sortiment

B-sortiment

Compliance indenfor sortiment

Salg udenfor aftalen i % (kan ikke accepteres)

Andre fakturerede poster

Faktureret paller/emballage

Faktureret gebyrer/afgifter/service

Manglende fakturamatch - for meget faktureret

Faktureret service

Indkøbsadfærd

Antal ordrer i perioden 

Antal ordrer under kr. 500 

Antal ordrer under kr. 500 i %

Gennemsnitsordre kr.

Bestillingsmetode %-vis andel

E-handel

Telefonisk/manuelt

Hjemmeside

Årsdisponering

Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Håndtering og support - Pointskala 1-5.                    

5 point = max 

Levering til tiden

Service/reparation

Kundeservice

Korrekt levering af bestilte varer

Sum (max 20 point)

Samlet udvikling - positiv/neutral/negativ



• Stigende kompleksitet i udbudsopgaverne: 
• Indkøb af varer

• Indkøb af tjenesteydelser

• Indkøb af servicepakker

• Vigtigere kriterier end billige stykpriser
• Kvalitet og sikkerhed (Mærker)

• Grønne indkøb (POGI)

• Totalpris (TCO)

• Brugerfokus (Adfærdsøkonomi)

• Love og regler

• Stigende krav til organisatorisk modenhed. 
Modenhedsniveauer:

• Aftalens ordlyd

• Plus basale statistikker

• Plus detaljerede statistikker

• Plus strukturer og systemer

• Plus effektive procedurer

• Plus nedskrevne mål og visioner

Modenhedsprofil

Fremtidens krav – i overblik

Drivere:
• Professionalisering
• Organisering 
• Kundeorientering
• Standardisering
• Digitalisering
• Målrettet kommunikation



Forankring det politiske niveau



Pyha – konklusion? 
• Alt i en – dur ikke!  
• Der skal mange kompetencer i spil

• Hvad gør vi i Aarhus Kommune: 
• Vi arbejder med  procesguiden 
• Vi sammensætter de rigtige kompetencer (offentlig/privat) 
• Vi sætter tid nok af
• Vi arbejder i teams, vi sammensætter holdene og italesætter 

udfordringer
• Vi må nøjes med nøjsom innovation og teknologiudvikling 
• Vi sikre løbende topledelsens opbakning 
• VI samarbejder med politikkerne i en dialog om nye 

dagsordner og mål

CM - UK  - ØK




