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Strategiplan for Rådgivningsgruppens arbejde 
 
Denne strategiplan udmønter partnerskabsaftalens målsætning om at understøtte og inspirere skolerne i 
deres fortsatte udvikling og effektivisering af indkøbsområdet. Strategiplanen tager afsæt i følgende 
definition af effektive indkøb: 

 
• En tilgang til indkøb med fokus på ressourcemæssig helhedstænkning fremfor detailtænkning 

med afsæt i lokale/decentrale hensyn, præferencer mv. 
 

• En godkendt indkøbspolitik, der er aktivt forankret i institutionens øverste ledelse og giver klare 
aftale- og disponeringsmæssige rammer for decentrale afdelinger mv. 
 

• Høj prioritet af rammeaftaler hos Statens Indkøb og SKI – suppleret med egne udbud (via bl.a. 
indkøbsfællesskaber) på mere specialiserede og uddannelsesnære indkøbskategorier 

 
Strategiplanen har følgende målsætninger og indsatsområder: 

• At bidrage til at fremme en strategisk tilgang til indkøb på institutionerne, med fokus 
på totalomkostninger, optimering af processer, koordinering af udbud mv. 
 
Indsatser (findes udmøntet i aktivitetsplanen):  

o Målrettet kommunikation til ledelsesniveauet på institutionerne med det formål at syn-
liggøre indkøbsområdet som et centralt element i en effektiv ressource- og institutions-
forvaltning. 

 
o Vidensformidling og aktiviteter skal i endnu højere grad tilpasses og målrettes partner-

skabets målgrupper (fx via segmentering på uddannelsessektor, indkøbsmæssige mo-
denhed, indkøbsorganisering,  fag-grupperinger). 

 
o Temaer for de institutionsrettede aktiviteter skal i højere grad vedrører konkrete og re-

levante problemstillinger i indkøbernes hverdag. 
 

o Højere prioritet til korte og målrettede arrangementer, herunder ”gå-hjem-møder”, kor-
te temamøder mv.   
 

o Bedre støtte til institutionerne i deres brug af eksisterende og nye rammeaftaler (imple-
mentering og kontraktstyring). 
 

• Øget fokus på institutionernes mulighed for behovsdækning på eksisterende SKI- og 
SI-aftaler, idet der som udgangspunkt ikke laves sektorspecifikke rammeaftaler. 
 
Indsatser: 

o Sikre en bedre og mere systematisk repræsentation af selvejesektoren i SKI’s følgegrup-
per. Information og koordinering sker i Rådgivningsgruppe-regi. 
 

o Øget anvendelse af og bistand til gennemførelse af miniudbud på tværs af institutions-
området, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at udnytte konkurrencekraften i en stør-
re volumen på tværs. 
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• Øge kendskabet til Rådgivningsgruppens rolle, medlemmer og opgaver på tværs af in-

stitutionsområdet 
 

• Mere fokus på samarbejde med IKA og andre relevante samarbejdspartnere i forbindel-
se med de institutionsrettede aktiviteter.  

 
Aktivitetsplan: 
Strategiplanen implementeres af Rådgivningsgruppen via en årlig plan for aktiviteter og projekter i 
partnerskabet. Aktivitetsplanen justeres løbende i lyset af behov, erfaringer, efterspørgsel mv. Alle af-
holdte aktiviteter evalueres af såvel deltagere samt Rådgivningsgruppen. Evalueringsresultaterne benyt-
tes systematisk til at målrette og forbedre de institutionsvendte aktiviteter. 
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