DI MENER
STYRKEDE INDKØBS- OG UDBUDSKOMPETENCER
I KOMMUNERNE
DI mener, at der fra centralt hold iværksættes en generel, systematisk og formaliseret opkvalificering og efteruddannelse af medarbejderne i kommunernes indkøbs- og udbudsafdelinger, så det sikres, at den enkelte kommune
fremover råder over de nødvendige indkøbs- og udbudskompetencer.
DI mener, at mindre kommuner bør indgå i et forpligtende samarbejde på
udbudsområdet med andre kommuner, eventuelt i regi af eksisterende indkøbsfællesskaber, for at sikre tilstrækkelige udbudskompetencer.

BAGGRUND

En analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har tidligere vist, at
offentlige myndigheder opnår en række positive effekter, når de opruster
på udbudsområdet. Analysen viser bl.a., at et betydeligt flertal af de kommuner, der har styrket udbudskompetencerne, har opnået positive effekter, herunder bl.a. flere besparelser, bedre kvalitet og bedre kontraktopfølgninger1.
Hvis kommunerne skal opnå flere positive effekter, herunder effektiviseringer, kvalitetsforbedringer, bedre kontraktstyring og innovation i opgavevaretagelsen mv., er der behov for at sikre, at medarbejderne har tilstrækkelige og opdaterede kompetencer. En indkøbs- og udbudsafdeling
med få årsværk har ikke de samme forudsætninger for at indfri potentialerne, der eksempelvis er i at udnytte mulighederne i udbudsloven og sikre
en effektivisering med reel innovation i opgavevaretagelsen. Det er derfor
afgørende, at der skabes stærke faglige miljøer, der kan sikre kommunerne
flere af mange positive effekter.
DI mener derfor, at der bør ske en generel, systematisk og formaliseret
opkvalificering og efteruddannelse af medarbejderne i kommunernes indkøbs- og udbudsafdelinger, så det sikres, at den enkelte kommune råder
over de nødvendige indkøbs- og udbudskompetencer. Derudover mener
DI, at mindre kommuner bør overveje at indgå i et forpligtende samarbejde
på udbudsområdet med andre kommuner for at sikre stærke indkøbs- og
udbudsfaglige miljøer. Det forpligtende samarbejde kunne eventuelt ske i
regi af de eksisterende indkøbsfællesskaber, der allerede i dag står for en
række indkøb på tværs af kommuner2.

1 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, 2013: Offentlige indkøbsfunktioner – Effekter af oprustning
og eksempler på god praksis
2 Foreningen af offentlige indkøbere, IKA: Kommunale Indkøbsfællesskaber

