
 

Handlingsplan – implementering af indkøbsaftaler             Bilag 1 

Mål for handlingsplanen: Implementering af statens indkøbsaftaler samt SKI-aftaler i FGU FYN 
 

Kriterier for om målet er opnået: 

• Besparelser på udgiftsposterne 

• Effektive indkøb 

• Færre fakturaer i IndFak 
 
 

 

Fase I – 3. og 4. kvartal 2021 

Aktivitet Ressourcer – 
tid/omkostninger 

Ansvarlig Deadline Hvem skal inddrages Information 

Møbler Ingen tidsforbrug hhw Er 
implementeret 

Mail vedr. leverandør er sendt ud til 
lederteamet, som giver informationen videre 
til medarbejderne 

Alle relevante medarbejdere 

Udarbejdelse af 
udkast til 
Indkøbspolitik 

10 timer inkl. behandling i 
lederteamet og SAM 

hhw/pho 31/10-21 Udkast til indkøbspolitik udarbejdes. Derefter 
inddrages lederteamet og Samarbejds- og 
arbejdsmiljøudvalget 

Alle medarbejder 

Brændstof 10 timer inkl. 
implementeringsmøde 
med Q8 

hhw/pho 31/10-21 Brugere af institutionens biler Alle medarbejdere 

Fødevarer 10 timer inkl. 
implementeringsmøde 
med Dansk Cater 

hhw/pho 31/10-21 Faglærere på fagtemaet Mad og ernæring Alle medarbejdere 

Kontorartikler 10 timer inkl. 
implementeringsmøde 
med Lyreco 

hhw/pho 30/11-21 Ingen Alle medarbejdere 

Alarm/dørkontr
ol 

Ukendt – men anses som 
en tidsmæssig 
omfattende opgave 

hhw/pho 31/12-21 Lederteamet Alle medarbejdere 



 

 

Fase II – 1. og 2. kvartal 2022 

Aktivitet Ressourcer – 
tid/omkostninger 

Ansvarlig Deadline Hvem skal inddrages Information 

Rengøringsydelser Ukendt – men anses 
som en tidsmæssig 
omfattende opgave 

hhw/pho 30/6-22 Lederteamet. 
 
Kontakt/sparring med Maja Hansen fra FGU-
vestegnen, der netop er ved at indgå aftale 
med en servicemægler, der skal hjælpe dem 
med at beskrive rengøringsopgaven og sende 
opgaven i miniudbud på ØS-aftalen i statens 
Indkøbsprogram. 
Kontaktoplysninger: 
Maja Hansen 
AC-medarbejder 
Fællessekretariatet 
Mobil: +45 29 68 04 80 
Mail: maha@fguvestegnen.dk 
www.fguvestegnen.dk 
 

Alle relevante medarbejdere 

 

Når institutionens eksisterende aftaler udløber, vil der blive indgået nye indkøbsaftaler, hvis disse findes i statens indkøbskaskade eller i SKI-regi. Derudover vurderes der 

løbende på nye indkøbsaftaler. 

Kontaktoplysninger: 

Statens indkøbsaftaler 
Økonomistyrelsen 
Tlf. 30 55 07 91 
statensindkob@oes.dk 
https://oes.dk/indkoeb/ 
Aftalerne findes også i IndFak 

SKI-aftaler 
Tlf. 33 42 70 00 
kundeservice@ski.dk 
https://www.ski.dk/ 
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