
Chefteamindstilling: Indkøb i Sundhed og Omsorg 

2. november 2017, Økonomi  

Baggrund: 
Indkøb og Udbud i Borgmesterens afdeling laver kvartalsvis statistik på, i hvor høj grad de enkelte afdelin-
ger efterlever kommunens indkøbsaftaler, hvilket på moderne management-dansk hedder compliance.  
 
Indkøb og Udbud laver dataudtræk, som viser hvilke indkøb, Sundhed og Omsorg har foretaget udenfor 
indkøbsaftale på de områder, hvor der er indkøbsaftaler. Sundhed og Omsorg får listen til gennemsyn og 
har mulighed for at give bemærkninger til, hvorfor der er fortaget indkøb udenfor aftalerne.  
 
Listen viser at Sundhed og Omsorg i 2. kvartal 2017 har handlet for 6,6 mio. kr. ved 66 virksomheder, som 
Aarhus Kommune ikke har indkøbsaftaler med, hvilket giver en compliance på godt 91,9 %. Efter bemærk-
ningerne fra Sundhed og Omsorg er der pillet indkøb for 600.000 kr. ud, så den samlede compliance ligger 
på 92,6 %.  
 
Sundhed og Omsorg har fået Indkøb og Udbud til at lave mere detaljerede indkøbsrapporter, som bl.a. vi-
ser compliance på et mere decentralt niveau. Formålet med disse rapporter er, at hjælpe de decentrale 
enheder til at sætte fokus på de steder, hvor der bliver købt udenfor aftaler, så det kan ophøre. Herudover 
er formålet at vise forskellen mellem lokalområder på, hvor mange penge, der anvendes inden for de en-
kelte vare-kategorier, så der er mulighed for at lære af hinanden. I bilag 1 ses den decentrale indkøbsrap-
port som Sundhed og Omsorg har bestilt hos Indkøb og Udbud. Der er dog fortsat en række udfordringer 
med opgørelsesmetoden af compliance, der ikke er taget højde for, selv om det er meldt tilbage til Indkøb 
og Udbud. De mest centrale udfordringer er oplistet i bilag 2. 
 
Hvis man fjerner de udfordringer, der nævnes i bilag 2 fra listen over indkøb uden for kontrakt, stiger den 
samlede compliance i Sundhed og Omsorg i 2. kvartal til 97,0 %. Compliance hænger også i høj grad 
sammen med den samlede kvalitet af indkøbsaftalerne, hvilket også illustreres af bilaget 2, hvor der i det 
første eksempel ikke er mulighed for at handle inden for kontrakten. Gennemgangen af listen viser ligele-
des at der ikke synes at være en systematik i indkøbene uden for kontrakt. Der er således ikke bestemte 
enheder eller områder, hvor der konsekvent bliver lavet indkøb uden for kontrakt. De indkøb der er foreta-
get uden for aftale, hvor der ikke er en forklaring med, skyldes uopmærksomhed eller manglende viden 
hos indkøberne om, at nye aftaler med andre leverandører er trådt i kraft. Formålet er således også at 
sætte spot på nødvendigheden af, at den rette viden eksisterer hos dem, der køber ind i MSO. 

Beslutninger: 
Chefteamet skal:  
- Orienteres om de decentrale indkøbsrapporter, som fremover sendes ud til områderne løbende. 
- Orienteres om, at Sundhed og Omsorg har en højere compliance end indkøbsrapporterne viser. 

Samt at en gennemgang af indkøbene udenfor kontrakt ikke viser systematiske fejl, men derimod 
enkeltstående ”smuttere” forskellige steder i organisationen.   

- Beslutte at der skal arbejdes på at få en højere compliance ved at overtale Indkøb og Udbud til at 
sortere forskellige typer indkøb ud af statistikken (jf. bilaget). Herved bliver statistikken forhåbentlig 
mere troværdig og dermed anvendelig i de decentrale enheder.  
 

Effekt og målopfølgning: 
Sundhed og Omsorg opnår en højere og langt mere troværdig compliance. Herved bliver det lettere at fo-
kusere indsatsen mod de indkøb, som reelt burde være indkøbt indenfor en indkøbsaftale – om end pro-
blemet er begrænset.   

Kommunikation: 
Indkøbsrapporterne sendes løbende til kontaktpersonerne i områderne, så eventuelle uhensigtsmæssigheder 
kan rettes.  
 

Implementering: 
Økonomi følger op på Chefteamets beslutning i løbet af november 2017, for at opnå mere retvisende data. 
Økonomi afklarer med Økonomichefen om chefteamet skal inddrages yderligere. 
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Referat: 

Chefteamet  

- Tog orientering til efterretning om de decentrale indkøbsrapporter, som fremover sendes ud til områderne løbende. 

- Blev orienteret om, at Sundhed og Omsorg har en højere compliance end indkøbsrapporterne viser. Samt at en gennemgang af indkøbene udenfor kon-

trakt ikke viser systematiske fejl, men derimod enkeltstående ”smuttere” forskellige steder i organisationen.   

- Besluttede at der skal arbejdes på at få en højere compliance ved at overtale Indkøb og Udbud til at sortere forskellige typer indkøb ud af statistikken (jf. 

bilaget). Herved bliver statistikken forhåbentlig mere troværdig og dermed anvendelig i de decentrale enheder.  

 

Chefteamet ønsker der er fokus på at indkøbsaftalerne holdes, men også at der i kommende udbudsrunder arbejdes på at få aftaler der er tilstrækkelige.  

 

Der er vigtigt at anerkende de indkøbsansvarlige, fordi vi ligger højt i brug af indkøbsaftalerne.  

 

Økonomi er ansvarlig og tager kontakt til lederen hos de enkelte. 

 


