Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2023-2026
Forslagets navn
Forslagets nr.:
Politiske udvalg:

Øget brug af e-handel og brug af indgåede
indkøbsaftaler
Fagcentre:

Funktion:

Kontaktpersoner:

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:
Forslaget indebærer en målrettet indsats for at øge den andel af kommunens indkøb der
foregår ved e-handel, samt sikre, at der i højere grad købes ind via de indgåede
indkøbsaftaler.
E-handel er med til at sikre at der købes indenfor kommunens aftaler, og så er der en række
procesbesparelser forbundet med en højere e-handelsprocent, idet transaktionsomkostningerne nedbringes ved elektronisk handel. Der er derfor et potentiale i, at få ehandel udbredt videre i kommunen.
Faxe Kommune har en af de laveste e-handelsprocenter sammenlignet med andre
kommuner. I 2020 var det således kun omkring 5 % af kommunens indkøb, der foregik ved
e-handel.
En indsats for at forbedre e-handlen i kommunen vil blandt andet omfatte følgende:
1. At fortroligheden med og kompetencerne ift. kommunens online indkøbssystem
bredes videre ud i organisationen
2. At der gøres en indsats for, at man i stedet for at handle "hvor man plejer", først
tjekker om der er en vare i systemet der kan dække behovet.
3. At flere der foretager indkøb oprettes og får adgang til systemet.
Den seneste opgørelse viser, at omkring 47 % af kommunens varekøb handles igennem de
indgåede aftaler. Hvis denne procentsats øges, er vurderes det, at der er et stort potentiale
for besparelser for kommunen. Det vil kræve en indsats i hele organisationen og en
adfærdsændring i indkøbsmønstrene.
Samtidig kræver indsatsen et større analysearbejde i SUI, der skal klarlægge potentialerne.
2023
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)
-1.800.000
- Heraf serviceudgifter
-1.800.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)
+300.000
- Heraf serviceudgifter
+300.000
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)
Resultat (kr.)
-1.500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

2024
-3.000.000
-3.000.000

2025
-3.000.000
-3.000.000

2026
-3.000.000
-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

Personalemæssige konsekvenser
De ansvarlige indkøbere skal på kursus – dette varetages af SUI og foregår online.
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
Ingen

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Ingen
Sammenhæng til øvrige forslag
Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre
Udvalg
Fagcenter
2023

2024

2025

2026

