- Vi kender kommunerne
Betaler din kommune for meget for indkøb?
Med SKI’s indkøbsdatarapporter og indkøbsskattekort har kommunerne fået en unik mulighed for at få
indsigt i og overblik over deres indkøbsadfærd. Ved at tilpasse adfærden for indkøbere og fx forankre
indkøbet hos færre disponenter kan den enkelte kommune effektivisere indkøbet og høste besparelser.
Via eFakturadata kan I få en komplet kortlægning over indkøb i jeres kommune og indsigt i, hvor I bruger
flest penge, hvordan indkøbsområderne udvikler sig, hvor der er flest fakturaer af hvilken størrelse og
meget mere. Indkøbsrapporterne gør det også muligt at lave benchmark med andre kommuner - fx i
indkøbsfællesskabet.
KLK tilbyder:
En halvdagsworkshop med afsæt i jeres i
ndkøbsdatarapport, hvor I får overblik over jeres indkøb.
På workshoppen identificeres, hvilke indsatser der kan
understøtte et bedre indkøb, og hvordan I kan sikre en
bedre forankring af indkøbsdagsordenen fra topledelse til
disponent
Modenhedsanalyse af e-handel, som kortlægger, hvor
godt I er gearet til at e-handle, og hvordan I kan modne i
ndkøbs- områder og indkøbsadfærd i hele organisationen
Eftersyn af organisering og disponentadfærd, hvor der er
fokus på, hvordan en ændret organisering og anvendelse
af den digitale understøttelse kan øge compliance og
mindske transaktionsomkostningerne.
Kontakt specialkonsulent Marie Elisabeth Andersen, tlf. 5186 8926,
maea@kl.dk, hvis du ønsker at høre nærmere om KLK’s tilbud på
indkøbsområdet.

2018 er et strategisk indkøbsår!
I 2018 får din kommune nye indkøbsrapporter, der viser potentialer for at
spare penge på indkøb. Rapporterne
er en oplagt lejlighed til at drøfte jeres
målsætninger på indkøbsområdet i
økonomiudvalget.

Om SKI’s indkøbsdatarapport
Kommunerne har afleveret deres
eFakturadata til SKI, som udarbejder
ledelsesinformationsrapporter til de
deltagende kommuner.
91 kommuner (97 % af befolkningen)
deltager i SKI’s indkøbsdatasamarbejde. I alt har SKI modtaget 20 mio.
fakturaer med 230 mio. fakturalinjer.

Vidste du…
COOP og Dansk Supermarked sendte 1 mio. fakturaer til kommunerne i 2016. Det er 11 % af alle fakturaer til kommunerne.
Gennemsnitsfakturaen var på 260 kr., og ca. en ½ mio. fakturaer havde en værdi på under 100 kr. En gennemsnitskommune modtager hver hverdag 40-50 fakturaer fra de to leverandører.
Ifølge den kommunale indkøbsstrategi er den gennemsnitlige transaktionsomkostning ved e-handel 175 kr. En gennemsnitskommune betaler altså omkring 8.750 kr. i transaktionsomkostninger om dagen alene for de to leverandører.

Se mere på klk.kl.dk eller følg os på LinkedIn under KLK - KL’s Konsulentvirksomhed

