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Udviklingsplan for KomUdbud 2016-2019 
I Udviklingsplanen for KomUdbud er der rettet fokus på 7 udviklingsområder.  

 

Udviklingsplanen skal opfattes som en ramme, der beskriver, hvordan visionen for KomUdbud 

kan nås. Visionen for KomUdbud er formuleret i formålet for Fællesskabets Udbudspolitik og 

er:1    

 

”…at skabe Danmarks mest effektive, professionelle og for-

pligtende offentlige Udbudsfællesskab” 

 

Der benyttes nogle centrale begreber til forståelse af Udviklingsplanen: 

 Udviklingsplanen består af 7 udviklingsområder, hver med en målsætning for 2019 

 Hvert udviklingsområde har en række indsatser, der skal sikre, at målsætningen nås 

 De opstillede indsatser kan udvides eller indskrænkes i implementeringsprocessen. De 

er således ikke nødvendigvis udtømmende. 

 Udviklingsplanen skal opfattes som en ramme for det arbejde, der skal igangsættes for 

at implementere indsatserne. 

 

Udviklingsplanen er funderet på Kerneforretningen fordi fokus skal fastholdes i udviklingen af 

KomUdbud. Det kan illustreres således: 

 

 

 

Kerneforretningen er samtidig et selvstændigt udviklingsområde for også at sikre udvikling af 

denne.  

 

I det følgende er de enkelte udviklingsområder stillet op, så du for hvert område kan se en be-

grundelse for, hvorfor området har fokus i Udviklingsplanen samt hvordan målet søges nået.  
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Kerneforretningen 
 

For at Fællesskabet fortsat skal kunne bidrage med gevinster til gavn for borgere og brugere, 

skal samarbejdet udvides til at omhandle implementering, kontraktstyring og delvis fælles IT 

understøttelse af indkøbs- og udbudsområdet.  

 

 

Hvorfor? 

 

 
 

Hvordan? 

 

 

 

Kerneforretningens indsatser nedenfor er formuleret med afsæt i KomUdbuds udbudspolitik, 

hvor der bl.a. står:2 

 

 ”at skabe konkurrencedygtige aftaler og stor volumen på de indgåede aftaler, så de re-

spektive indkøbsafdelinger under KomUdbud kan bidrage til at løse kommunernes øko-

nomiske udfordringer. 

 at udbudsmateriale koordineres og disponeres med henblik på at opnå stordriftsfordele, 

til gavn for de enkelte medlemskommuner.” 

 

 

Indsatserne for Kerneforretningen er: 
 

1. At gennemføre udbud, der bidrager med gevinster på medlemskommunernes 

drift 

2. At flest mulige medlemskommuner deltager på aftalerne 

3. At sikre, at de 6 øvrige udviklingsområder bidrager til Kerneforretningens mål-

sætning 

                                           
2 http://komudbud.dk/vedtaegter-og-udbudspolitik/udbudspolitik/ - punkt 1.1 Formål. Der er taget afsæt i Formål, da 
det er KomUdbuds officielle udbudspolitik, hvorfor det må være udgangspunktet for det videre udviklingsarbejde. 

2016 2019 
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Købmandskab 
 

Gevinstrealiseringen skal fremover ikke alene basere sig på fælles udbud, men på et redefine-

ret samarbejde med KomUdbuds leverandører. Det gode købmandskab, og herunder også ge-

vinstrealiseringen, skal tage udgangspunkt i gensidig forretningsudvikling og innovation, så vo-

res leverandører i stadig højere grad understøtter vores interne målsætninger og handleplaner. 

Derfor er købmandskab vigtigt at tænke ind fra ide over udbud til implementering af aftalen. 

 

 

Hvorfor? 

 

 
 

Hvordan? 

 

 

Indsatserne for Købmandskab er: 
 

1. At væsentlige procesomkostninger identificeres 

 At identificere de væsentligste omkostningstunge forhold for både leverandør og 

ordregiver 

 Øget fokus på totalomkostninger ift. produkt, arbejdsprocesser mv. 

 Krav stilles ud fra en omkostningsvurdering, fx ordrestørrelser 

2. At skabe attraktive aftaler, der sikrer højest mulige compliance 

 At sikre mest muligt køb fra tilbudslisten – mindre på øvrigt sortiment 

3. At skabe fokus på processer og samarbejdet internt 

 At analysere og optimere på processer og værktøjer for intern effektivisering og 

helhedsbetragtninger  

4. At gennemføre undersøgelser i markedet 

 At afdække udfordringer og muligheder blandt leverandører og potentielle leve-

randører via dialog og analyser på fx: 

 KomUdbud som en attraktiv kunde for erhvervslivet. 

 KomUdbud som et homogent indkøbsfællesskab. 

 KomUdbud som en omkostningseffektiv samarbejdspartner. 

 KomUdbud som en attraktiv medudvikler af processer, produkter mv. 
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Digitalisering 
 

Medlemskommunerne har i dag differentieret parathed til at udnytte de digitale muligheder 

som findes til understøttelse af interne og eksterne processer. Ved at have fokus på digitalise-

ring skal denne parathed øges for at sikre fortsat udvikling af Fællesskabet. 

 

  

 

Hvorfor? 

 

 
 

Hvordan? 

 

 

 

 

Digitaliseringens målsætning er formuleret med afsæt i KomUdbuds udbudspolitik, hvor der 

bl.a. står:3 

 

 ”at forpligte medlemskommunerne på fælles aftaler med henblik på at fremme e-

handel.” 

 

 

Indsatserne for Digitalisering er: 
 

1. Offentlige e-handelsstandarder: At påvirke relevante instanser mhp. at få 

skabt flere fælles offentlige standarder 

2. Udbudsprocesser: At sikre "best practice" gennem systematisk anvendelse af 

fælles digitalt udbudsværktøj og markedsdialogværktøjer 

3. Kontrakten: At opnå højere grad af e-handel og compliance samt mulighed for 

at gennemføre digitale miniudbud 

4. Interne processer: At sikre, at KomUdbud altid har de bedst egnede kommuni-

kationsplatforme samt minimere transporttid og kørselsudgifter gennem brug 

af videomøder og telefonkonferencer 

 

 

 

                                           
3 http://komudbud.dk/vedtaegter-og-udbudspolitik/udbudspolitik/ - punkt 1.1 Formål. Der er taget afsæt i Formål, da 

det er KomUdbuds officielle udbudspolitik, hvorfor det må være udgangspunktet for det videre udviklingsarbejde. 

2016 2019 

http://komudbud.dk/vedtaegter-og-udbudspolitik/udbudspolitik/


 

5 af 8 

 

Kontraktstyring 
 

Kontraktstyring skal fremover have øget fokus på at sikre en optimal udnyttelse af de stor-

driftsfordele Fællesskabet giver. For at sikre andel i fx faldende markedspris og/eller adgang til 

mere innovative produkter, er der behov for at have fokus på kontraktuelle forhold i aftalepe-

rioden 

 

 

 

Hvorfor? 

 

 
 

Hvordan? 

 

 

 

Indsatserne for Kontraktstyring er: 
 

1. At øge fokus på compliance  

 At øge fokus på compliance op mod niveau 1 (leverandøren) og niveau 2 (vare-

linje) 

 At gennemføre benchmarking mellem de deltagende kommuner 

 At fastsætte måling af compliance: Måltal skal formuleres pr. aftale 

2. At afholde status/opfølgningsmøder med leverandørerne 

 At faste intervaller synliggøres pr. aftale 

3. At kontraktstyring implementeres i udbudsprocessen 

 At det fremgår tydeligt, hvad der kan følges op på i kontraktperioden mhp reali-

sering af gevinsterne 

 At konsulent med ansvar for den efterfølgende kontraktstyring er med i udform-

ningen af udbudsmaterialet  

4. At udnytte mulighed for at tilpasse kontrakten i aftaleperioden 

 At tænke mulighed for innovation og optimering ind  
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Kompetenceudvikling 
 

KomUdbud skal udvikle sig hen imod at være et kompetencefællesskab, hvor vi i høj grad ud-

nytter de forskellige kompetencer, som er til stede i medlemskommunernes indkøbs- og ud-

budsafdelinger. Der skal således være konstant fokus på at understøtte medlemskommuner-

nes kompetenceudvikling gennem en vifte af uddannelsestilbud, der samlet sikrer, at vi har det 

bedste hold. 

 

 

Hvorfor? 

 

 
 

Hvordan? 

 

 

Kompetenceudviklings indsatser er formuleret med afsæt i KomUdbuds udbudspolitik, hvor der 

bl.a. står:4 

 

 ”at dygtiggøre og kompetenceudvikle udbudsmedarbejdere inden for KomUdbud.” 

 

 

Indsatserne for Kompetenceudvikling er: 
 

1. At den enkelte medlemskommune sikrer konsulenternes kompetencer til at 

gennemføre udbud i KomUdbud-regi 

2. At udnytte interne ressourcer gennem fx: 

 Erfaringsudveksling om ”best practice” 

 Kursus i Procesbeskrivelsen og Podio 

3. At udnytte eksterne ressourcer i form af uddannelse fx: 

 Hos IKA 

 På seminarer, bl.a. advokatbistand 

 I projektledelse 

 I kontraktstyring 

 I udbudsret på universitet 

 Lederuddannelse 

4. At gennemføre årligt kursus i KomUdbuds udbudsproces for at opkvalificere 

nytilkomne konsulenter 

5. At identificere kritiske områder, der løbende kræver opkvalificering, og bevare 

fokus på disse fx: 

 IT-værktøjer (Word, Excel, Podio etc.) 

 Metoder (pointmodeller etc.) 

6. At afholde Fællesdage 

 Temaer på Fællesdage, hvor der skabes rum for erfaringsudveksling og uddan-

nelse, med afsæt i Udviklingsplanen 

 

                                           
4 http://komudbud.dk/vedtaegter-og-udbudspolitik/udbudspolitik/ - punkt 1.1 Formål. Der er taget afsæt i Formål, da 

det er KomUdbuds officielle udbudspolitik, hvorfor det må være udgangspunktet for det videre udviklingsarbejde. 

2016 2019 
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Samarbejdspartnere 
 

Ved øget opmærksomhed på eksternt samarbejde udvides Fællesskabets muligheder for at 

udnytte markedet optimalt, samtidig med at deltagelse i forskellige fora åbner op for påvirk-

ning af forhold, der har indflydelse på og udvikler KomUdbuds kerneforretning. 

 

 

 

Hvorfor? 

 

 
 

Hvordan? 

 

 

 

Indsatserne for Samarbejdspartnere er: 
 

1. Strategisk udvælgelse af fora hvor vi ønsker indflydelse 

 At deltage i netværk (fx brancheforeninger) mhp. at påvirke markedet / leve-

randørerne og holde sig opdateret på samme 

2. At afsøge og udnytte muligheder for fælles udbud med andre kommuner, regi-

oner og fællesskaber (herunder SKI) 

3. At identificere og synliggøre værdiskabelsen i de enkelte samarbejder  
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Kommunikation 
 

Målrettet kommunikation bidrager til synliggørelse og information af de aktiviteter der er i Fæl-

lesskabet til gavn for motivation, samarbejde og udvikling. 

 

 

Hvorfor? 

 

 
 

Hvordan? 

 

 

Indsatserne for Kommunikation er: 
 

1. Identificere målgrupper, kanaler og tidsplaner, og indarbejde dette i en samlet 

intern kommunikationsplan. 

2. At kommunikere målrettet om bl.a.: 

 Fremdrift på Udviklingsplanen 

 Fremdrift på Udbud og aftaler 

 KomUdbud som Fællesskab 

 

 

 

2016 2019 


