
 

Referat fra Controllerindkøbsnetværket 

Torsdag den 29. september 2016 
 

 

 

Sted:  Haslegårdsvej 8-12    DK - 8210 Aarhus V 

 

Tid:   12.00 – 16.00  (Frokost 12.00 – 13.00) 

 

Ordstyrer:  Aabenraa(Karen) og Frederikshavn Kommune(Robert) 

 

 

Dagsorden 
 

 Complianceopfølgning i Aabenraa Kommune (udarbejdelse, distribution, 
brugere, produktudvikling m.m.) 

 
 Complianceopfølgning i Frederikshavn Kommune (hvordan er ”Rapporten” 

bygget op og hvordan videreformidles den) 

 
 Åben diskussion omkring compliance. Deltagerne er MEGET velkomne til at 

fortælle hvordan de gør det 
 

 Gevinstberegning Aabenraa Kommune  

 
 Gevinstberegning Frederikshavn Kommune 

 
 Åben diskussion omkring gevinstberegning. Deltagerne er MEGET velkomne til 

at vise/fortælle hvordan de gør. 
 

 
Kommentar. 

I det efterfølgende er der lavet en punktopstilling af væsentlige enmer Karen Og 
Robert gennemgik. Man velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Roberts 
”controlling-regneark” er vedhæftet mailen. 



 

Frederikshavn Kommunes (FK) Indlæg. Controlling. 
 FK benytter tre måde at lave controlling på. 

o Lægger controllingopgaven ud til disponenterne, i form af et regneark med simple 

informationer, se det medsendte regneark. 

o Besøg, hvor enhedens indkøb gennemgås, typisk med udgangspunkt i medsendte regneark 

o Intern revision, de får en simpel rapport over den/de enheder de besøger. Indeholdende 

information om Compliance på varelinjeniveau, hvilke Ikke-aftale leverandører, den 

pågældende enhed handler ved, der kunne være interessante at kigge på, et par ekempler 

på fejlkøb og information omkring hvordan man nemmest overholder FKs aftaler. 

(Ehandelssystemet)  

 

Kvalitet og opbygning af regnearket. 
o FK tager udgangspunkt i de udbudskategorier KMD/SAS laver, vi laver selv nogle få 

ændringer/tilføjelser. Der ER fejl i disse kategoriseringer, det gør FK opmærksom på som 

noget af det første, når vi præsenterer materialet. 

o Vi præsenterer i materialet både varelinje- og varegruppe-compliance, da ikke alle aftaler 

er egnet til varelinjecompliance. En del disponenter ønsker at kunne se præcist hvad de har 

købt udenfor aftale, det giver rapporten derfor mulighed for. 

o Ved visning af ovenstående ønske bliver fejlkategoriseringerne virkelig synlig for 

disponenten og det er særligt her vigtigheden af at få kommunikeret ud, at rapporten VIL 

indeholde fejl, er stor. Men at data i 9 ud af 10 tilfælde er rigtig og rapporten derfor kan 

bruges til rigtig meget.  

 

Gevinstberegning FK. 
o Frederikshavn kommune foretager som sådan ikke nogen gevinstberegning. Vi beregner 

en besparelsesprocent, baseret på en stikprøvesammenligning af priser på produkter fra 

tidligere udbud sammenlignet med det vindende tilbuds priser set i forhold de mængder 

man køber. Procenten bliver ikke brugt til gevinstinddragelse, men mere som et procent 

der kan meldes ud i forbindelse med en ny aftale.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Complianceopfølgning Aabenraa Kommune 
 

 Udarbejdelse:  
Træk på udbudskategorier i KMD indkøbsanalyse, sammenligning med økonimisystemet, 

for kun at medtage bogførte data. Beriget data med rigtig Udbudskategori. Impotere 

udtræk, samt excel fil med aftalenavne og leverandører i PowerPivot (gratis 

tilføjelsesprogram, som kan håndtere stor mængder af data). I PowerPivot kobles de to 

lister sammen og ved hjælp af få formler, kan compliance vises i nogle diagrammer. 

Fordelen ved at gøre det i PowerPivot er at filen ikke fylder meget og let kan spredes ud 

til de rigtige folk. 

Den færdige rapport viser et overblik for alle aftaler på koncernniveau, Udvalgsniveau og 

helt ned på de enkelte aftaler for den enkelte institution. 

 Distribution: 
Lægges på intranettet, så alle, der har adgang hertil selv kan tage den og se det de har 

brug for. Har de brug for yderligere oplysninger kontakter de mig og jeg kan give dem 

yderligere detajler. 

 Brugere: 
Direktører, Chefer, afdelingsledere, Interne revision 

 Produktudvikling 
Har jeg udviklet over en længere periode (½-3/4 år) indtil den så ud som ledelsen ville have 

den.  

Gevinstberegning Aabenraa Kommune 
 

 I Aabenraa Kommune bliver gevinstberegningerne lavet ud fra de sidste to års forbrug 
ned på den enkelte fakturalinje. Alle produkter bliver tilordnet nye produkter, der hvor 
de ikke kan tilordnes, bliver ikke medtaget i beregningen. Den samlede besparelse bliver 
fratrukket evt. takstreduktioner, for de berørte områder. Af nettobesparelsen bliver 
udvalgenes budgetter reduceret med 75% af besparelsen, de sidste 25% af besparelsen 
forbliver i institutionernes budget. Beregningerne sendes til kontrol ved 
økonomikoordinaterne, som melder evt. ændringsforslag og lignende ind, som så bliver 
medtaget i beregningen inden budgetterne reduceres.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Næste Møde 
 

Dato:  2. marts 2017. 

Sted:  Odense, Adressen er Odense Rådhus,Flakhaven 2, 5000 Odense C, Lokale 224  

Emne:  SAS/KMD VA-rapporter Region Midt, Kommer altså til at omhandle brugen/bearbejdningen 

af indkøbsdata. Tovholder her, Line Petersen. (Region Midt) 

Oplæg:  Invision v. Thomas Schultz. Tovholder her, Mette Rasmussen (Favrskov Kommune) 

Note:  Der bliver muligheder for Skype igen. Og vi opfordrer IKA til at investere i en mikrofon til 

videomøder. 

 

 

 

PS. Folk må meget gerne rette mig her hvis jeg ikke husker korrekt 

 


