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1. Velkomst 

Sandra Enevoldsen bød velkommen og introducerede dagens program. 

 

2. Præsentation af deltagere 

Anja, IKA, koordinator og kursusarrangør, support af tænketanke. 

Tina, Hjørring Kommune 

Line, Hjørring Kommune 

Verner, VIA Aarhus 

Søren, Herning Kommune 

Kirstine, Herning Kommune 

Dennis, SKI 

Gitte, Socialstyrelsen 

Lisbeth, Aarhus Kommune 

Lene, Svendborg Kommune 

Nicoline, Odense Kommune 

Morten, Aarhus Universitet 

Helle, VIA Aarhus 

Pia, Fredericia Kommune 

Sandra, Aarhus Kommune 

 

3. Introduktion til dagens emne 

Helle og Sandra introducerede dagens emne med billedet på et 

garnnøgle med budskabet om, at det er vigtigt at starte indefra, 

inde fra ens egen organisation. Dagens oplæg vil omhandle 

”forankring i egen organisation”. 

 

Der er fire verdenshjørner, man skal have fat i: Ledelsen, 

organisationen, egen organisering og leverandører. Forandring 

rimer på forankring. Hvis ikke der er ledelsesopbakning kan CM 

blive en svær disciplin at udøve. 

 

 

 



Fredensborg Kommune har lavet en god formulering på strategi for CM, der rammesætter dagens 

drøftelser ganske fint: 

 

 
 

4. Præsentation, v. Lisbeth Ravn - Aarhus Kommune 

Lisbeth gav et historisk tilbageblik på CM’s opståen i Aarhus Kommune.  

 

Indkøbsaftaler i Aarhus Kommune faciliteres af fire institutioner: Indkøb og Udbud, SKI, KomUdbud og 

decentrale aftaler i kommunen. Indkøb og Udbud har ansvaret for at der er kendskab til disse i kommunen. 

 

 
 



CM hos Aarhus Kommune opstod tilbage i 2013 på baggrund af, at indkøb i kommunen blev centraliseret. 

På daværende tidspunkt var der ikke meget viden at hente fra andre kommuner. De fik hjælp fra et 

konsulenthus til processen og afklaring af retning. Men de har også ”fældet en del træer” når de skulle 

finde en vej ind i CM. 

 

De oplevede i CM-teamet at blive mødt med holdningen om, at de havde gang i ”gammel vin på nye 

flasker”. De kunne og ville ikke på daværende tidspunkt fortælle noget om, hvad de kunne bidrage med af 

besparelser. Men deres budskab var (og er) at CM skaber værdi. Først ultimo 2018 bliver de mødt med krav 

om at sætte tal på, hvad CM skaber af gevinst for kommunen. Pointe: 1) Meget vigtigt med 

ledelsesopbakning til funktionen i dens indledende fase. 2)Det er en langsigtet investering, der nok skal give 

et afkast, hvis man er tålmodig. 

 

Hvordan greb de det så an i praksis? Hvordan fik de indkøb på dagsordenen i organisationen? Den ene del 

var at skabe forankring i organisationen gennem fire nøgleområder: 1) Forankring hos ledelsen (den 

decentrale), 2) udpege indkøbsansvarlige, 3) god kommunikation og 4) skarpe mål og opfølgning på disse.  

 

Den anden del var at få skabt et tæt samarbejde mellem udbudskonsulenter og CM’erne. I starten var 

CM’erne ikke med i udbudsprocessen, men overtog først, når der var indgået aftale. De to teamledere 

begyndte derfor at arbejde tæt sammen for at sikre et tæt samarbejde i hele processen. Denne proces var 

lang og hård, men det har givet mening at holde ved. I det forløb var det vigtigt at få beskrevet processen 

for både udbud og kontraktstyring. I dag er de gået væk fra ”8-tallet” og over til ”CMUK”-modellen, der er 

cirkulær.  

 

 



 

Det nyeste, de gør nu er, at de afholder et strategimøde i god tid før næste udbudsrunde. Her drøfter de 

alle forhold vedrørende aftalen mhp. at planlægge det kommende udbud på området. Et vigtigt værktøj 

her, er ”opsamlingsrapporten”, som CM har benyttet i aftaleperioden. Her ligger mange gode informationer 

om forbedringsforslag og ideer om aftalen. 

 

En måde at skabe forankring på er, at gå ud i organisationen med gode indkøbsdata. Men det er vigtigt at 

de er valideret inden de bliver sendt ud. Fx fordi der vil være viden lokalt som ikke kan ses af data. 

 

Leverandør-KPI 

De har udviklet et skema med en række KPI-parametre. Formålet er at sikre forankring ift. 

leverandørforankring. I den forbindelse har de fokus på fakturakvalitet, hvorfor de har ansat en økonomisk 

controller. Vedkommende har hentet mange penge ind på fejl på fakturaer. Fejlene er sjældent på prisen i 

sig selv, men på gebyrer, takster mv. – altså de faktureringer, der ”ligger ved siden af” prisen på varen / 

ydelsen.  

 

 
 

Vigtig pointe: Fortæl markedet, hvis / at man har en professionel CM-funktion. Leverandørerne tør først 

byde ind med realistiske priser, hvis de kan stole på, at der bliver fulgt op på compliance. Pointen er, at 

leverandørerne skal stole på, de ikke skal byde ind med priser med lav eller ingen fortjeneste på A-



sortiment, fordi de henter det på B-sortiment, eller salg udenfor aftale. De skal stole på, at der ikke er 

”gynger og karruseller” fordi der bliver udført compliance-kontrol. 

 

Deres udbudspolitik behandles i byrådet p.t.. Den hviler på fire søjler: Erhvervssamarbejde, Bæredygtighed, 

Udbudspartnerskaber, Professionalisme. Fundamentet er Missionen og taget er Visionen. 

 

Generelt 

De har organiseret sig med en UB, CM og ØC. Det er vigtigt at de har mange kompetencer i spil, da man ikke 

kan udføre CM-opgaven i én person. Når man arbejder med CM som disciplin skal man turde at søge 

grænser. Og i en udbuds/indkøbsafdeling er det vigtigt at alle kompetencer og personprofiler er i spil.  

 

 

5. Frokostpause 

 

 

6. Gruppearbejde og plenum 

Gruppearbejde har ”forandring” som tema. Formålet er at vi går her fra med inspiration og en handleplan 

for, hvordan vi kan arbejde videre med CM i vores egen organisation. Der blev lavet tre grupper med fire i 

hver, der drøftede temaerne. De første to temaer drøftede vi fælles. Det sidste tema var til egen refleksion. 

 

Altså tre temaer: 

1. Forankringen i organisationen. 

2. Forankring i afdelingen. 

3. Handleplan 

 

Vedr. 1 – Forankring i organisationen 

 

Pointer fra drøftelserne: 

 

 Vigtigt med politisk fokus og ledelsesopbakning, hvis det for alvor skal rykke. 

 Vis enhederne i organisationen, hvad de kan spare – og lad dem beholde besparelserne selv. 

 Vigtigt også at skabe bevidsthed om aftalers eksistens decentralt – især hos lederne hér. 

 Vigtigt at skabe tæt samarbejde mellem udbudskonsulenter og CM-konsulenter og dermed skabe 

synergier. 

 Hvis kontrakter bliver udnyttet og optimeret vil det skabe bedre incitamenter til et benytte 

aftalerne. 

 

 

Vedr. 2 – Forankring i afdelingen 

 

Pointer fra drøftelserne: 

 

 Det kan være udfordring at samarbejde mellem udbud og CM. CM’erne skal være meget på banen 

for at blive inddraget. 

 Det kan være en udfordring at definere, hvad kerneopgaven egentlig er i indkøbsafdelingen. 

 Kommunikation og dialog er vigtigt. Jo bedre det gøres, jo bedre forvaltes skatteydernes penge. 



 Vigtigt at UK og CM har fælles mål og stærkt samarbejde. 

 CM-drøftelser kunne være en ide op til nyt udbud – også hos SKI 

 Giver det mening at samtlige SKI-kunder laver CM-arbejde? Kunne SKI så ikke gøre det? Der bør 

være et flow mellem driftsmæssige udfordringer (som håndteres lokalt) og kontraktuelle 

udfordringer (som håndteres af SKI) fordi der i de driftsmæssige udfordringer vil være værdifulde 

input til den næste aftale. 

 

 

 

7. Emne(r) til eventuelt 

Blev drøftet under Afrunding. 

 

8. Afrunding og tak for i dag 

Næste gang bliver den 31. oktober 2019 på Aarhus Universitet, Indkøb 

Morten Willow Nissen sørger for det praktiske omkring forplejning og lokale. 

Emnet / temaet bliver: Implementering af kontrakter 

Foreløbige oplæg: 

 Sådan er vi organiseret på AU i Indkøb v/Mogens Toft, Indkøbschef (kort som velkomst til dagen) 

 Sådan ser ledelsesrapporter ud hos Aarhus Kommune v/Sandras Enevoldsen (eller kollega) 

 Redskaber til implementering af aftaler v/Dennis Palmqvist (eller kollega) fra SKI 


