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onsområdet forventer effektiviserin-
ger inden for indkøb, ejendomsdrift,
økonomi, løn og personale samt
digitalisering og it-drift i størrelses-
orden 550millioner kroner. Kom-
munernes fokus på administrative
effektiviseringer afspejles også i ud-
viklingen af den administrative løn-
sum og personaleforbrug i de senere
år. Statistik fra KRL viser, at udgif-
terne til den centrale, ikke-borger-
nære administration i perioden 2013
til 2018 er reduceretmed cirka 410
millioner kroner, mens udgifterne til
den decentrale administration er fal-
detmed cirka 300millioner kroner.
Et tilsvarende billede fås ved at se på
udviklingen af personaleforbrug.
Når der arbejdesmed administrative
effektiviseringer, har økonomifunk-
tionen en vigtig rolle. For økonomi-
funktionen handler det i stigende
omfang om at kunne se nye tenden-
ser ogændrede behov på den lange
bane samt udarbejde analyser, der
kan bidrage til at synliggøre de store
strategiske linjer.
De forskellige administrative områ-
der, hvor kommunerne effektiviserer,
går på tværs af den kommunale for-
valtning og vedrører alle fagområder.
De administrative områder er derfor
vigtige for at understøtte en velfun-
gerende drift på velfærdsområderne.
Indkøbhandler for eksempel ikke

kun omvareindkøb,menogså om
tjenesteydelser (for eksempel køb af
botilbud), somudgør langt størstede-
len af kommunernes indkøb.

Stærk lokal indkøbsadfærd
Kommunerne henter årligt effekti-
viseringsgevinster på indkøbsområ-
det gennemmange forskellige greb.
Det kan være nye udbud og genud-
bud, fælles aftaleindgåelse i regi
af SKI eller indkøbsfællesskabet,
øget aftaleanvendelse og e-handel.
Derudover er der en stor opmærk-
somhed på arbejdetmed at påvirke
indkøbsadfærden lokalt. Her hand-
ler det om at skabe og forankre en
indkøbsadfærd, der understøtter, at
indkøb foretages på indkøbsaftaler
og gennemføresmed så fåmedarbej-

En ny undersøgelse viser, at administration er det område, hvor der bliver skabt de største
effektiviseringer i 2020. Det understøtter en effektiv og omstillingsparat administration,
som er til gavn for velfærdsområderne.

Effektiviseringer har imange år
stået højt på den kommunale dagsor-
den. Det er af den grund ikke nyt for
kommunerne at skulle effektivisere
og omstille driften. Kommunalpoli-
tikere og kommunalemedarbejdere
gør hver dag en kæmpe indsats for at
prioritere, forbedre og udvikle den
kommunale service og velfærd for at
kunne følgemed den stigende efter-
spørgsel, for eksempel på det specia-
liserede socialområde og det nære
sundhedsvæsen. Denne udvikling
har de seneste årmedført, at kom-
munestyret har været forandrings-
motor for nye tværgående velfærds-
løsninger, som i høj grad er kommet
borgere og virksomheder til gode.

Administration bidrager mest
Undersøgelsen viser, at kommuner-
ne har et bredt fokus på effektivise-
ringer på tværs af velfærdsområder-
ne og gør brug afmange forskellige
greb. Administrationsområdet er
dog det område, hvor kommunerne
forventer at hente de største effekti-
viseringer i 2020. Effektivisering af
administrationsopgaven er dermed
fortsat højt prioriteret i kommuner-
ne, hvorman naturligvis ønsker at
kanalisere såmange ressourcer som
muligt til de borgernære opgaver.
Den gennemførte undersøgelse vi-
ser, at kommunerne på administrati-

Kommunerne skaber
nye effektiviseringer på
administrationsområdet
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Beregninger over, hvad det koster at
gennemføre et indkøb og efterføl-
gende behandle fakturaen, viser, at
der er stor forskel på hvordan
indkøbet foretages:

• Køb i butik: 330 kr. pr. indkøb
• Køb via telefon eller mail: 175 kr.
pr. indkøb

• Køb via E-handel: 90 kr. pr. indkøb

KILDE: KL’S INSPIRATIONSKATALOG:
”EFFEKTIVE INDKØB GENNEM E-HANDEL”
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derressourcer sommuligt. Det er for
eksempelmuligt via e-handel. En
styrket indkøbsadfærd lokalt med
fokus på e-handel betyder både fær-
re arbejdsgange i forbindelse med
selve indkøbet, men også et mindre
tidsforbrug i den efterfølgende be-
taling af fakturaen. For den enkelte
kommune giver det en række øko-
nomiske gevinster, uden at det sker
på bekostning af kerneydelserne.
I flere kommuner understøttes en
professionel indkøbsadfærd ved at
gennemføre uddannelsesaktiviteter,
sende ledelsesinformation rundt,
udpege lokale indkøbskoordinatorer,
etablere lokale indkøbsnetværkmv.

Tid til andre opgaver
Hver gang der foretages et indkøb,
skal der efterfølgende behandles en
faktura. Inden for økonomiområ-
det er fakturabehandling en af de
mest ressourcekrævende processer,
når de samlede bogføringsopgaver
bliver taget i betragtning. Det drejer
sig blandt andet om udarbejdelse af
betalingsplaner samtmachine lea-
rning.
Data fra KL’s undersøgelse viser, at
automatisering af fakturaer er en
dagsorden, som kommunerne har
fokus på. Fra 2018 til 2019 har der
været en stigning på 28 procent i
automatisering af de samlede faktu-
raer. Kommunernes egne indberet-
ninger af automatiserede fakturaer
viser, at der imidlertid er stor for-
skel på hvor mange fakturaer, der
bliver automatisk behandlet i kom-
munerne (jf. figur 1).
Potentialet ved at automatisere
fakturabehandling er relativt stort
for den enkelte kommune. Data
fra leverandører viser, at en kom-
mune i gennemsnit kan spare cirka
800.000 kroner om året ved at be-
nytte automatisk fakturabehand-
ling, og potentialet kan vise sig at
være større, hvis automatiserings-
graden øges.
Kommuner, der har automatiseret
fakturabehandling, får også frigivet
tid til andre opgaver. Det kan for
eksempel være til hjemtagning af
moms, som nogen kommuner ellers
er nødsaget til at købe gennem eks-
terne konsulentydelser.

Grønne gevinster
Kommunernes ejendomme skaber
rammerne omden kommunale vel-
færd. Den demografiske udvikling i
samfundetmedfører ændringer i ka-
pacitetsbehovet i forhold til forskelli-
ge typer af bygninger – for eksempel
skoler, plejehjemmv. Arealoptime-
ring er således på flere kommuners
dagsorden.
Arealoptimering handler om at ud-
nytte, anvende og øge kvaliteten af
kvadratmeterne. KL´s undersøgelse
fra 2020 viser, at kommuner, der
arbejdermed arealoptimering, i gen-
nemsnit reducerer deres ejendom-
sporteføljemed 2.622 kvadratmeter i
2019/2020.
Arealoptimering skaber dels øko-
nomiske gevinster, hvor de sparede
udgifter til bygningsdriften for ek-

sempel kan overføres til fagforvalt-
ningerne og herved benyttes til at
styrke kerneopgaven.Udover de øko-
nomiske gevinster kan arbejdetmed
arealoptimering føre til en række af-
ledte effekter i forhold til kommunens
samlede elforbrug ogCO2-udledning
fra drift af kommunens ejendomme.
Der er således flere gode grunde til at
fokusere på arealoptimering.
Ovenstående eksempler belyser et
lille udpluk af demange effektivi-
seringstiltag i kommunerne i 2020.
Derudover er der et stort fokus på
optimering af opgaveløsning på
velfærdsområderne og tværgående
initiativer. Det ermuligt at fåmere
inspiration i KL’s idebank, somhar
kortlagt kommunernes effektivise-
ringsinitiativer i budget 2020.•
Semere på www.kl.dk/idebanken

DATA FRA LEVE-
RANDØRER VISER,
AT EN KOMMUNE I
GENNEMSNIT KAN SPARE

CIRKA 800.000 KRO-
NER OM ÅRET VED AT

BENYTTE AUTOMATISK
FAKTURABEHANDLING
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