
Igennem de seneste år har den offentlige sektor sat fokus på professionalisering 
af sine indkøbsprocesser. Det har medført optimering på en lang række områder 
med besparelser og favorable aftalevilkår til følge. Samtidig er miljø og bæredygtighed 
i endnu større grad blevet en fast del af indkøbspolitikken. Men hvem siger, at det ikke 
kan blive bedre, bare fordi det går godt? 

DET GÅR GODT!
Vi oplever blandt vores kunder i den 
offentlige og halvoffentlige sektor, at 
de senere år har stået i indkøbenes 
tegn. Gennem en lang proces er 
offentlige indkøb gået fra at være en 
opgave, der blev håndteret på “caseto
case”basis, og hvor man i høj grad så, 
at den dybe tallerken blev opfundet 
igen og igen, til at være en proces, der 
er blevet strømlinet og centraliseret. 

Overalt i den offentlige sektor ses der 
nu for langt størstedelens vedkommende 
at være oprettet specialiserede, 
centrale indkøbskontorer, som kan 
håndtere selv komplekse indkøb af 
særligt varer og tjenesteydelser. Disse 

bakkes op af internt udarbejdede 
overordnede, langsigtede indkøbs
strategier og indkøbspolitikker. 

Herudover ses det oftere og oftere, at 
offentlige ordregivere indkøber i 
fællesskaber, og derigennem opnår 
mere favorable priser og vilkår, end der 
kunne have været opnået på egen 
hånd. Det er også her, mange opnår 
gode resultater med anvendelse af de 
centrale indkøbsorganisationers 
rammeaftaler.

Vi er ikke i tvivl om, at den profes siona li
sering, som vi oplever, vil blive større og 
større de kommende år. Vi vil med 
denne artikel forsøge at give nogle 

input til, hvor det vil være relevant at 
skele hen, når det gode skal gøres 
endnu bedre. 

HVOR ER DER PLADS TIL FORBEDRING? 
Mere af det I gør
På det generelle plan er der næppe en 
forbedringsproces, der ikke kan 
optimeres løbende, og generelt 
forventer vi at se, at de offentlige 
aktører bare bliver bedre og bedre til 
det, de allerede gør, herunder fortsat 
fokus på: 

  Overblik, målsætninger, prioritering 
og strukturering.

  Videreudvikling af interne 
retningslinjer, koordinering, 
centralisering og samspillet inden for 
organisationen og organisationerne 
imellem.

  Læring gennem erfaringer – både de 
gode og de mindre gode.

PROFESSIONALISERING 
AF OFFENTLIGE 

INDKØBSPROCESSER

Husk at tænke indkøbsprocesser 
Indkøbsprocessen er en balancegang. 
Denne balance er først helt optimal, når 
samspillet mellem de juridiske/
processuelle kompetencer og de 
tekniske kompetencer koordineres. 

Vi ser desværre stadig i vores praktiske 
liv for mange eksempler på, at 
indkøbsprocesserne i for vidt omfang 
drives af de teknisk kyndige kræfter, og 
fokus på processen og reglerne herom 
kommer i anden række. Det er vores 
opfattelse, at mange offentlige aktører 
stadig har meget at vinde, hvis de 
udbudsretlige og kontraktuelle aspekter 
får lidt mere fokus, men dette må ikke 
ske på bekostning af de tekniske krav 
og behov. På denne måde elimineres 
behovet for tidskrævende og ofte dyre 
eftervirkninger af et udbud, der går 
skævt. Gode kontrakter kan spare 
rigtigt mange penge og danne 
grundlaget for et efterfølgende 
samarbejde, der er mindre konfliktfyldt.

Hvad med vedligeholdelse af fast 
ejendom?
Et af de områder, hvor vi ser et meget 
stort udviklingspotentiale inden for 
indkøb, er anlæg og vedligeholdelse af 
fast ejendom. Det være sig alt fra skoler 
og plejehjem til kulturfaciliteter og 
rådhuse. 

I den økonomisk pressede hverdag er 
det ganske naturligt, at der må 
prioriteres, og det er vores erfaring, at 
bygningsvedligeholdelse er et af de 
områder, der ofte – og måske for ofte 
– trækker det korteste strå, når 
midlerne skal fordeles. For hvorfor 
bruge knappe midler et sted, hvor 
tingene umiddelbart ser tilfredsstillende 
ud?

Den tankegang kan dog have den 
konsekvens, at der først prioriteres på 
området, når skaden er sket, og dette 
kan afstedkomme dyre lappeløsninger. 

Vedligeholdelse af fast ejendom er et af 
de steder, hvor der efter vores 
opfattelse med fordel kan sættes 
præventivt ind, og det er aldrig for 
tidligt at få strømlinet sine processer i 
denne forbindelse. Området kompli
ceres af, at der dels opstår behov på 
kryds og tværs af organisationen, og 
dels af at de udbudsretlige regler kan 
være svære at håndtere på netop 
denne type arbejder. 

Det kommunale ejer tusindvis af 
bygninger i Danmark, der løbende skal 
driftes og serviceres, og her er der et 
stort besparelsespotentiale i at være på 
forkant. 

Helt overordnet drejer det sig i første 
omgang om, at der skabes et overblik 
over, hvad man har med at gøre. Hvilke 
bygninger ejer man, hvordan er deres 
tilstand, og hvilke behov er der for 
løbende vedligeholdelse? Hvilke aftaler 
har man, og hvilke behov og udgifter 
har man haft tidligere? I denne fase kan 
det være hensigtsmæssigt også at 
inddrage brugerne og deres behov og 
erfaringer. 

Hvis der lægges et stykke arbejde i at 
danne sig dette overblik, vil det åbne 
muligheder for at planlægge, 
strukturere og i mange tilfælde 
centralisere sine indkøbsprocesser og 
herigennem opnå bedre priser og 
aftalevilkår i sidste ende. Der vil 
herigennem f.eks. kunne dannes et 
overblik over, om der er flere steder i 
organisationen, der har samme behov, 
og om der er mulighed for at overveje 
et fælles indkøb. 

Som nævnt kan vedligeholdelse af fast 
ejendom være udbudsretligt svært at 
håndtere. Det første skridt på vejen 
mod en smidig udbudsproces er 
behovsanalysen. Det er i sidste ende 
nemmest at få det, som man gerne vil 
have, hvis man ved, hvad det er. 
Grundigt forarbejde er i denne 
forbindelse aldrig givet dårligt ud, og 
det er essentielt at inddrage personer 
med de relevante kompetencer, både af 
faglig, men i høj grad også af udbuds
teknisk og juridisk karakter. 

Mulighederne for strukturering af et 
udbud vedrørende vedligeholdelse af 
fast ejendom er uendelige, hvilket 
bidrager til kompleksiteten. 

Nogle af de centrale områder, der skal 
tages med i overvejelsen ved udbud af 
disse ydelser, kan være: 

  Valg af kontrakt og samarbejdsform, 
f.eks. fagopdelte rammeaftaler eller 
partnerskabsmodeller. 

  Skal kontrakten opdeles i delaftaler? 
Skal de i så fald opdeles på 
fagområder, geografiske områder 
eller lignende? Det kan i nogle 
tilfælde være en overvejelse værd, 
om et funktionsudbud er mere 
hensigtsmæssigt end specificerede 
opgaver. 

  Valg af udbudsform afhængig af 
opgaver, kontraktværdi og opdeling.

For at kunne tilrettelægge indkøbene 
mest hensigtsmæssigt, er det 
altafgørende, at ordregiver forud for 
processens igangsættelse har et så 
fuldstændigt grundlag som muligt at 
arbejde ud fra. Hvilken type aftaler og 
hvilken udbudsform, der vælges, kan 

have stor indflydelse på, om man opnår 
det ønskede resultat på de bedst mulige 
vilkår. 

Ved en helhedsorienteret indsats, hvor 
det holdes for øje, at der kan være 
store gevinster ved at udnytte 
fleksibiliteten i de udbudsretlige regler 
og de muligheder, den fleksibilitet giver, 
sikres, at ordregiver altid har de bedste 
vilkår. 

Det vil kræve en stor forberedende 
indsats at skabe sig det nødvendige 
overblik, men det vil i sidste ende 
betale sig at få styr på vedligeholdelse 
af fast ejendom. 

BLIVER LOVGIVNINGEN BEDRE?
Udkastet til forslag til Danmarks nye 
udbudslov blev sendt i offentlig høring 
den 5. december 2014. Forslaget er en 
opfølgning på EU’s nye udbudsdirektiver 
og har til formål at samle og over
skueliggøre det udbudsretlige regelsæt 
i Danmark. Der er mange spændende 
nyskabelser i forslaget, der overordnet 
skal sikre større klarhed og fleksibilitet 
for virksomheder og ordregivere. 

Det er vores forventning og forhåbning, 
at det kommende nye udbudsretlige 
regelsæt vil være endnu et konstruktivt 
bidrag til effektiviseringen af de 
offentlige myndigheders indkøbs 
processer. 

Den nye udbudslov forventes at træde i 
kraft i andet halvår af 2015, medmindre 
det forestående folketingsvalg påvirker 
processen. 

FØLG MED
Horten holder i 2015 en række seminarer 
om den nye udbudslov. Følg med på 
vores hjemmeside, www.horten.dk/
arrangementer, og i vores LinkedIn
gruppe “Hortens Udbudsrettens AZ” 
for de nærmere detaljer. n

06 07RET & INDSIGT NR 1 | 2015 RET & INDSIGT NR 1 | 2015

Andreas Christensen
Advokat

ac@horten.dk

Ninna Højer Jensen
Advokat

nhj@horten.dk


