Januar 2012

VEJLEDNING

Vejledning til KL-værktøj til prissammenli gning
Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges til følgende formål:
1. Sammenligne egne priser på enkeltvarer med andre kommuners priser
2. Sammenligne egne priser på vareområdeniveau med niveauet i andre kommuner
3. Udregne et samlet besparelsespotentiale for et vareområde set i forhold til andre
kommuners priser
4. Bruge besparelsespotentialer på flere vareområder som et grundlag for overvejelser
om, hvilke indkøbsområder man først skal forsøge at få bedre priser på
Datagrundlaget for redskaberne er data fra en prisanalyse gennemført for KL og Finansministeriet. Prisanalysen baserede sig på indkøbsdata fra 15 kommuner og blev offentliggjort i april
2011. Derudover bliver data løbende udbygget med priser fra andre kommuner, i det omfang
de kommuner, der anvender værktøjet, sender deres data til KL.
Sidst i denne vejledning beskrives datagrundlaget yderligere.
1. Tilsendelse af ark til prissammenligning
Arkene til prissammenligning ligger ikke tilgængeligt på hjemmesiden, men redskabet er gratis
for alle kommuner. Det kan nemt tilsendes, ved at du blot sender en mail. Dog forventer vi til
gengæld, at I sender os en kopi af jeres resultater for prisanalysen, så vi kan opdatere redskaberne med jeres tal. Tallene vil selvfølgelig indgå i anonymiseret form i værktøjerne, så priser
hverken kan henføres til kommune eller leverandør.
Beslut hvilke vareområder, I ønsker at lave prissammenligninger på ud fra n edenstående tabel. Send derefter en mail en avr@kl.dk for at få de konkrete ark
til prissammenligning tilsendt.
Det er udelukkende kommuner der kan få adgang til værktøjet.
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Det er forskelligt fra vareområde til vareområde, hvor fyldestgørende data har været. Nedenfor
kan du se en oversigt over, hvilke indkøbsområder der er mulighed for at lave prissammenli gninger på, samt hvor godt datagrundlaget umiddelbart er. En grøn markering betyder, at materialet vurderes som godt, gul indikerer, at der er visse problemer, og endeligt indikerer den røde farve, at der er væsentlige problemer.
I figuren giver det gennemsnitlige antal observationer pr. prispunkt et udtryk for muligheden
for at sammenligne ens egne priser med priserne for de enkelte varer. Antal prispunkter til udregning af besparelse i forhold til bedste praksis giver et udtryk for muligheden for at u dregne
et retvisende samlet besparelsespotentiale for et vareområde.
Antal prispunk- Gennemsnitligt antal obter i ark
servationer pr. prispunkt

Antal prispunkter til udregning af besparelsespotentiale ift. bedste praksis

Kontorartikler

24

13,4

21 ud af 24

Kolonial

16

10,3

16 ud af 16

Hobbyartikler

15

12,9

15 ud af 15

Multifunktionsmaskiner

15

8,1

15 ud af 15

Sygeplejeartikler

9

11,8

8 ud af 9

Aftørringspapir

8

12,6

8 ud af 8

Diabetesprodukter

8

12,8

8 ud af 8

Rengøringsmidler

7

15,3

6 ud af 7

Stomihjælpemidler

6

13,7

6 ud af 6

Trælastvarer

6

8,0

6 ud af 6

Computere

5

8,6

3 ud af 5

Ortopædisk fodtøj

5

13,6

5 ud af 5

El-artikler

4

12,5

4 ud af 4

Vask og leje af arbejdsbeklædning

4

11,8

4 ud af 4

Vejskilte

4

9,3

2 ud af 4

AV-udstyr og smart boards

4

9,8

3 ud af 4

Belægningssten

4

5,0

3 ud af 4

Kopipapir

3

12,7

3 ud af 3

Kontormøbler

3

11,7

3 ud af 3

Vejsalt

2

6,7

-
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2. Klargøring af kommunens eget indkøbsdata til prissammenligningerne
Når I har modtaget regnearket til prissammenligning, kan I vælge varegrupper i fanebladene
nederst i regnearket. Øverst i de enkelte regneark fremgår det, hvilke konkrete varer der indgår
i den valgte varegruppe. Nedenfor vises et udklip af regnearket til prissammenligning for varegruppen ”kontormøbler”.

I eksemplet ses det, at den første vare i varegruppen kontormøbler er et hæve-sænkebord med
aluminiumsstel, ca. 180x90 cm, ekskl. kabelbakke. I rækkerne nedenunder vises eksempler på
de konkrete varer, som de kommuner, der var med i prisundersøgelsen, har fået accepteret som
en vare, der hører under denne kategori. Ud fra dette er det så jeres opgave i kommunen at se,
om I har en vare i jeres indkøb af kontormøbler, som kan passe ind i kategorien for hævesænkeborde.
Samme procedure gennemføres for alle prispunkter i et ark for en varegruppe. Når I har fundet så mange sammenlignelige priser som muligt ud fra jeres indkøb, er I klar til at tage regnearkene i brug.
3. Brug af regnearkene til prissammenligninger for enkelte varer
Når I har fundet de relevante priser fra jeres eget indkøb, skal disse indtastes i regnearket. Udfyld så mange felter som muligt i rækken der er markeret med orange.
Priserne for de enkelte varer skal indtastes under kolonnerne ”Pris ekskl. moms” (i nedenstående eksempel er indtastet en pris på 4.000 kr.). Udfyld også leverandørnavn og produktnavn
til brug for vores opdatering af regnearkene.
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Når der er indtastet en pris for en given vare, vil flere forskellige tal blive udregnet. De gennemgås herunder.
Gennemsnit: Gennemsnittet er udregnet på baggrund af de priser, der er meldt ind i fo rbindelse med prisanalysen samt den pris, som du indtaster for varen
Bedste pris: Angiver den billigste pris på varen ud fra de indrapporterede tal og din in dtastning af pris for varen
Dårligste pris: Angiver den dyreste pris på varen ud fra de indrapporterede tal og din indtastning af pris for varen
Besparelsesprocent, bedste pris: Her udregnes det, hvor meget din kommune i procent kunne spare, hvis I købte den enkelte vare lige så billigt ind, som den kommune, der har
den billigste pris på varen. (Udregnet ved: (bedste pris - egen pris)/egen pris). Tallet er
opgjort i procent, og således at en positiv værdi er udtryk for et besparelsespotentiale
Besparelsesprocent, bedste praksis: Her udregnes det, hvor meget din kommune i procent
kunne spare, hvis I købte den enkelte vare lige så billigt ind, som den kommune, der
samlet set køber billigst ind for hele varegruppen (udregnet ved: (pris fra bedste praksis
- egen pris)/egen pris). Det vil i dette tilfælde sige, at jeres priser holdes op imod priserne fra den kommune, der samlet set har de bedste priser på varegruppen ”kontor-
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møbler”. Tallet er opgjort i procent, og således at en positiv værdi er udtryk for et besparelsespotentiale.
I det tilfælde hvor den nye pris, du indtaster, er bedre end de priser, alle de andre kommuner
har opnået, vil både ”besparelsesprocent, bedste pris” og ”besparelsesprocent, bedste pra ksis”
blive 0 %. Dermed udregnes det ikke, hvor meget bedre jeres priser er, blot at der ikke er noget besparelsespotentiale sammenlignet med de andre kommuner.
Derudover fremgår det for hver vare, hvor mange kommuner der har indberettet priser for
varen - i dette tilfælde 12 kommuner (se under antal observationer).
Nogle kommuner vil i sammenligningen opleve, at deres varer muligvis opfylder flere miljøstandarder eller lignende end sammenligningsvarerne. Det kan være en forklaring på dele af ens
besparelsespotentiale. Der er umiddelbart ikke taget hensyn til dette i beregningerne, hvorfor
det bliver op til den enkelte kommune selv at overveje, om miljøstandarderne er årsagen til et
besparelsespotentiale, og hvordan man ønsker at forholde sig til dette.
4. Udregning af besparelsespotentiale for et samlet indkøbsområde
Udover at værktøjet kan anvendes til at lave prissammenligning på konkrete varer, kan det også
bruges til at udregne et skøn for kommunens besparelsespotentiale på et helt indkøbsområde
(en varegruppe). Hvor gode mulighederne er for at udregne besparelsespotentialet afgøres først
og fremmest af, hvor mange af de konkrete varer i varegruppen, I har fundet sammenlignelige
priser for. Jo flere varer, I har priser på, desto mere præcis vil udregningen af besparelsesp otentialet blive.
Indtast jeres priser for så mange varer som muligt (prispunkter). Hvis der
er nogle varer, hvor I ikke har priser, skal I indtaste gennemsnitsprisen
som jeres egen pris.
Hvis der er for mange varer, I ikke har priser på, vil besparelsespotentialet formentligt være så
upræcist, at det er bedre blot at fokusere på sammenligning af priser for enkelte varer og besparelsespotentialet her.
Når der står tal i alle felter i jeres kommunerække (den orange) under ”pris ekskl. moms”, vil
der blive udregnet besparelsesprocenter nederst i arket.
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Der udregnes følgende to besparelsespotentialer i procent:
Samlet besparelsesprocent, bedste pris: Besparelsesprocenterne i forhold til bedste pris for
hver enkelt vare, ganges her med vægten for den givne vare 1. Herefter lægges de vægtede besparelsesprocenter sammen til et samlet udtryk for kommunens besparelsespotentiale for hele varegruppen i forhold til de bedste priser på de enkelte varer.
Samlet besparelsesprocent, bedste praksis: Besparelsesprocenterne i forhold til de priser for
kommunen med bedste praksis på vareområdet, ganges her med vægten for den givne
vare1. Herefter lægges de vægtede besparelsesprocenter sammen til et samlet udtryk for
kommunens besparelsespotentiale for hele varegruppen sammenlignet med bedste
praksis kommunen. I de tilfælde hvor der ikke har været priser for alle varer fra bedste
praksis kommunen er vægtene, for de varer hvor der er priser på, ganget op, så besparelsesprocenten udregnes på baggrund af det mindre antal varer. Her skal der dog tages
forbehold for sikkerheden i sammenligningen.
Besparelsesprocenten kan desuden udregnes i kroner og øre, hvis kommunens samlede forbrug
på indkøbsområdet indtastes i den orange række under ”Total indkøbt (DKK)”. Denne kolo nne findes til højre i regnearket. Hvis kommunens samlede forbrug for vareområdet indtastes
her, vil besparelsespotentialet fremkomme, som vist nedenfor (eksempel: indtastet total in dkøbt = 1.000.000 kr.)

Vægtene er udregnet i prisanalysen gennemført af KL og Finansministeriet. De er udregnet ud fra, hvor stor en
andel varen gennemsnitligt udgør i kommunernes indkøb i forhold til hele varegruppen/indkøbsområdet. Læs
mere om vægtene sidst i vejledningen.
1
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Besparelsesprocenterne sammenlignet med bedste praksis overføres automatisk til det første
ark (”Samlet potentiale”) i hele regnearket. Hvis I gennemfører prisanalyser på flere forskellige
vareområder, vil besparelsesprocenterne let kunne sammenlignes i dette ark.
Hvis I desuden har indtastet jeres samlede forbrug for vareområderne, er det muligt at sa mmenholde besparelsespotentialerne opgjort i kroner og øre for de forskellige vareområder.
Et overblik over besparelsespotentialer på flere forskellige vareområder kan bruges som en del
af en prioriteringsovervejelse i forhold til, hvilke områder I særligt kan spare penge på i netop
jeres kommune.
5. Kort beskrivelse af datagrundlaget for værktøjet
Datagrundlaget for redskaberne bygger på data fra en prisanalyse gennemført af Ernest &
Young og Capacent for KL og Finansministeriet, offentliggjort i april 2011. Analysen var baseret på data fra 15 kommuner, der var udvalgt for at skabe repræsentativitet i forhold til landets
kommuner på parametrene: indkøbsvolumen og modenhed på indkøbsområdet.
I datagrundlaget indgik 29 varegrupper med i alt 176 prispunkter. Prispunkterne dækker varer,
hvor det erfaringsmæssigt er muligt at opnå effektiviseringer og som er mulige at sammenligne
kommunerne imellem. Prispunkter og benchmark-data stammer som udgangspunkt fra data i
de 15 udvalgte kommuner samt fra SKI og Statens Indkøb.
Værktøjet udbygges dog løbende med nye tal fra de kommuner, der anvender værktøjet og
sender deres data til KL. Data bygger her på de respektive kommunalt ansattes indmelding af
priser, og deres vurdering af at varerne er sammenlignelige. KL laver et overordnet tjek på priserne og følger op, hvis noget virker usandsynligt, men ellers inddrages data uden videre val idering.
I udregningen af de samlede besparelsespotentialer på hele vareområder indgår vægte for de
forskellige prispunkter (konkrete varer). Vægtene er bestemt på baggrund af de enkelte varers
andel af de samlede indkøbsomkostninger for varegruppen i kommunernes indkøb. Denne
udregning er baseret på data fra Capacent.
Find hele rapporten med prisanalysen ved at klikke her:
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