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Hvilke råderumsforslag og/eller budgetønsker relaterer til fokusområdet:
Råderumsforslag ØU 6, hvor der lægges op til at reducere udgiftsbudgettet 
med 1,0 mio. kr. årligt. 

Nærmere beskrivelse af fokusområdet: 
Reducere kommunens driftsudgifter til vare- og tjenesteydelser ved at 
optimere:

1. Aftaledækning: Indgå indkøbsaftaler på nye områder og opnå 
forbedrede aftaler på eksisterende områder.

2. Compliance: kommunens institutioner og enheder benytter de 
indgåede aftaler.

3. Contract management: Opfølgning på, at leverandørerne 
overholder og opfylder de aftalte kontraktvilkår.  

Nærmere beskrivelse af de økonomiske potentialer:
I forbindelse med budget 2020-2023 blev der udarbejdet en ekstern 
konsulentrapport, der anbefalede at Hørsholm Kommune ud fra en 
økonomisk vinkel, opprioritere og fokusere på aftaledækning og 
kontraktoverholdelse.

I forbindelse med budget 2020 blev der budgetlagt med en årlig netto 
gevinstrealisering på1,5-1,9 mio. kr. via indgåelse af nye aftaler og 
intensiveret arbejde med contract management. 

Budgetvedtagelse 2020-2023
kr. 2020 2021 2022 2023
Aftaledækning 660.000 880.000 880.000 880.000
Contract management inkl. IT 1.400.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Contract manager - investering -550.000 - 550.000 - 550.000 - 550.000
I alt 1.510.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000
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Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et uudnyttet 
potentiale som årligt kan realiseres, hvilket råderumsforslaget også er et 
udtryk for. Det er således administrationens vurdering, at udbud på nye 
fagområder, samt genforhandlinger og gennemgang af eksisterende 
aftaler, vil forventeligt give et samlet yderligere nettoprovenu på ca. 1,0 
mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Analyse:
I forhold til fortsat år efter år at kunne realisere indkøbsgevinster, er det 
administrationens vurdering, at der skal fokuseres på:

- En dynamisk flerårig udbudsplan indeholdende udbudsområder 
med volumen og økonomisk potentiale.

- Intensiveret strategisk samarbejde andre kommuner, hvor 
medarbejderressourcer puljes og der er fokus på vidensdeling. Det 
kan være dels være i regi af det eksisterende indkøbssamarbejde 
Nordsjælland (IN) bestående af 13 kommuner eller udvalgte 
nabokommuner.

- Tæt samspil mellem den centrale indkøbsfunktion og 
fagområderne, hvor udbudsfaglighed og fagviden supplerer 
hinanden og sikrer, at alle potentialer bliver identificeret og 
realiserbarheden vurderet.

- En løbende vurdering af hvorvidt, der er en businesscase i at 
investere i yderligere udbudskompetencer, forstået således at 
eventuelle ekstra årsværk kan finansieres sig selv via 
indkøbsgevinster. Også her indhøste foreløbige erfaringer fra 
andre kommuner, der allerede har igangsat en 
investeringsstrategi.

- Revidering af kommunens eksisterende indkøbspolitik 
indeholdende bl.a. social og miljømæssig bæredygtighed og 
hvorledes det lokale erhvervsliv inden for de lovgivningsmæssige 
rammer kan få mulighed for at byde ind på kommunale opgaver. 
Opstart ved et temamøde for kommunalbestyrelsen, der skal give 
retning og fokus, på udkast til indkøbspolitik.

Sammenhæng med borgerne, personale og kvalitet:
Borgere og personale vil ikke direkte blive berørt, da gevinsten opnås via 
lavere leverandørpriser og bedre kontraktvilkår. Der vil dog i nogle tilfælde 
blive valgt nye leverandører som har andre produkter, men som 
udgangspunkt vil have tilsvarende kvalitet.
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Perspektiver ift. kommunens børneliv, byliv og bæredygtighed:
Kommunens indkøb og indkøbspolitik kan understøtte social og 
miljømæssig bæredygtighed.

Evt. forslag til budgetaftale tekst vedrørende fokusområdet:
Der budgetlægges en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. årligt fra 2021 og 
frem, der skal opnås via udbud på nye fagområder, samt genforhandlinger 
og gennemgang af eksisterende aftaler.

Det aftales at der inden udgangen af 2020 fremlægger administrationen 
skal en revideret indkøbspolitik til godkendelse i kommunalbestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen inddrages i arbejdet med udarbejdelse af 
indkøbspolitikken. 


