
Fokus på indkøbsoptimering bærer frugt

Odense Kommunes mål om at spare 206 mio. på indkøbs
budgettet inden 2013 ser ud til at blive realiseret før deadline,   
og udbudsafdelingen forventer at kunne spare yderligere 
93 mio. inden 2015. 

På årets sidste byrådsmøde i 2008 
besluttede byrådet at effektivisere ind-
købsområdet og investerede samtidig i 
flere medarbejderressourcer og nye 
systemer, såsom SAS Indkøbsanalyse, 
der skulle hjælpe kommunens medar-
bejdere med at indfri de ambitiøse mål. 

Indsatsen har i høj grad båret frugt, og 
kommunen kan via løbende opfølg-
ning konstatere, at besparelserne indtil 
videre lever op til 2013-målsætningen. 

Udgifter til måtter reduceret 
med 60%
Med sine mange institutioner, 11.000 
leverandører og et årligt indkøbsbud-
get på 2,7 mia. for varer og tjeneste-
ydelser er Odense Kommune ikke 
nogen lille butik. Medarbejderne i den 
centrale udbudsafdeling bruger SAS 
Indkøbsanalyse til hurtigt at danne sig 

et overblik over, hvad der reelt set 
bliver købt og af hvem. På den bag-
grund har afdelingen kunnet optimere 
kommunens indkøb på mange  områder. 

Eksempelvis er udgifterne til vask og 
leje af måtter blevet reduceret med 
over 60%. Odense Kommune kunne 
opnå de nye skarpe priser, fordi de 
havde nøjagtig viden om det historiske 
indkøb på området og dermed kunne 
reducere sortimentsbredden væsentligt.  

Udbudsafdelingen, som er organiseret 
under Økonomi i Odense Kommune, 
har været drivkraften bag de nye ind-
købsprocesser. Ud over udbudskonsu-
lenter, som står for dialogen med 
institutioner, faggrupper og leveran-
dører, rummer udbudsafdelingen i dag 
specialister inden for udbudsjura, 
e-handel, udvikling og økonomi. Hvor 

udbudskonsulenterne først og frem-
mest skal være dygtige projektledere, 
er det afdelingens controllere, som 
dykker dybere ned i tal og analyser. 

Dataanalyse bidrager i flere faser
-Vi ser på et indkøb som en proces med 
tre faser – foranalysen, selve udbuds-
processen og den efterfølgende kon-
traktstyring, fortæller indkøbs- og 
udbudschef Kim Døsing Sørensen. Vi 
har indtil videre især kunnet bruge SAS 
Indkøbsanalyse til at kvalificere vores 
udbud bedre i foranalysen, men vi ser 
også et stort potentiale i at bruge 
 systemet til at følge op på, om vores 
kontrakter efterfølgende leverer den 
værdi, de skal.

-De første gevinster er realiseret ved at 
centralisere indkøbene, ved at gøre 
sortimentet smallere og ved at præci-

”Vi har indtil videre især kunnet bruge  
SAS Indkøbsanalyse til at kvalificere vores udbud bedre i 
foranalysen, men vi ser også et stort potentiale i at bruge 

systemet til at følge op på, om vores kontrakter  
efterfølgende leverer den værdi, de skal.”

Indkøbs- og udbudschef Kim Døsing Sørensen,
Odense Kommune. 
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UDFORDRING
Ambitiøse effektiviseringsmål 
på indkøbsområdet i en stor 
organisation, hvor decentrale 
indkøb længe har været praksis.   

LØSNING
SAS Indkøbsanalyse leverer et 
hurtigt og detaljeret overblik 
over organisationens indkøb, 
hvilket danner baggrund for 
optimering. Systemet kan også 
bidrage til at sikre, at kontrak-
terne efterfølgende overholdes.

FORDELE
Odense Kommune har via 
dataanalyse og oprustning på 
medarbejdersiden kunnet reali-
sere store besparelser på 
 indkøb.

sere, hvilke varenumre og mængder, det 
reelt handler om, så leverandøren også 
har mulighed for at blive skarpere, 
forklarer controller Rikke Iversen. 

Hun pointerer, at arbejdet med at finde 
indkøbsbesparelser er blevet mere 
kompliceret, efterhånden som pro-
jektet er skredet frem. Det er i dag 
nødvendigt at tænke i den fulde 
 opgaveløsning og ved hvert udbud at 
overveje, hvad man kan gøre bedre.

Odense Kommune deltager i et kommu-
nalt indkøbsfællesskab og håber at 
kunne fremme udviklingen på indkøbs-
området via et endnu tættere 
 samarbejde i fremtiden. Efterhånden 
som flere kommuner arbejder målrettet 
med at effektivisere deres indkøb, bliver 
det mere og mere interessant at sam-
menligne resultater, så der kan optime-
res yderligere ud fra best practice.  
 
Strategiske indkøb på vej
Efter realiseringen af de første bespa-
relser har kommunen sat sig for at 
spare yderligere 93 mio. inden 2015. 
Disse gevinster skal efter planen hentes 
bl.a. via bedre kontraktstyring og 
såkaldte strategiske indkøb. 
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Med det strategiske indkøb skal kom-
munen sikre sig, at den finder den 
bedste og mest rentable måde at hånd-
tere et bestemt område på. Dette 
kræver en omfattende og helhedsorien-
teret analyse, hvor ledelse, organisa-
tion, logistik, marked og kvalitet 
beskrives i en business case. 

Resultatet kan i den sidste ende være 
markante effektiviseringstiltag, hvor 
selve indkøbet kun udgør en del af 
løsningen. Eksempelvis udlicitering, 
omorganisering, centralisering eller 
standardisering. Aktuelt arbejdes der i 
Odense Kommune på det omkost-
ningstunge område med kørsel af 
børn, ældre og handicappede. 

-Med strategiske indkøb bevæger vi os 
ud over regulære indkøb af varer og 
tjenesteydelser, siger Kim Døsing 
Sørensen. Vi ser på helhedsløsninger, 
som også kan medføre omorganiserin-
ger internt. På den måde bliver indkøb 
og organisationsudvikling kædet tæt 
sammen. 

Controller Rikke Iversen og 
 indkøbs- og udbudschef Kim 

Døsing Sørensen, Odense 
 Kommune.


