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Avtalsförvaltning

Nu är Sverige moget att få
fart på avtalsförvaltningen
I dag är Sveriges offentliga sektor bättre än någonsin på att göra upphandlingar och
skriva avtal. Man har gått från att nästan all verksamhet drivs i egen regi till att köpa
allt fler tjänster, där fokus har varit på just upphandling och avtal. Uppföljningen och
förvaltningen har fått ”vänta på sin tur”, men nu är det faktiskt dags!
För vad händer efter att avtal
skrivits? Den svidande sanningen
är att det allt för ofta inte följs
upp vilket bl.a. innebär att Sveriges skattepengar ”försvinner”,
att arbetsklimatet på upphandlande myndigheter delvis är
pressat, att leverantörer inte uppfyller kontraktsvillkoren, att man
har svårt att klara sitt offentliga
uppdrag samt att upphandlande
myndighet ibland inte uppfattas
som en professionell affärspartner.

resurser betalar tillbaka sig, ofta
många gånger om. ”Return of
investment”, alltså avkastningen
på investeringen, har upprepade gånger visat sig mycket stor.
Att skylla på resursbrist går inte
längre!

Vi på Avtalsförvaltning AB har
under det senaste året pratat,
intervjuat och diskuterat frågorna kring upphandling, avtal och
uppföljning med ett hundratal
personer samt läst allt vi kunnat
finna inom området. Det mest
glädjande resultatet är att viljan
och intresset finns där!

Effekterna av en strukturerad
avtalsförvaltning är många, här
är några exempel:
• Stora kostnadsbesparingar
• Ökar möjligheterna att få de
strategiska målen uppfyllda
• Får ut största nyttan av avtalen
• Bättre offentliga affärer inklusive bättre upphandlingar och
avtal
• Seriösa leverantörer (för de
oseriösa klara inte att vara kvar)
• Bidrar till verksamhetsutvecklingen
• Bättre arbetsklimat på den
upphandlande myndigheten
• Offentlig sektor blir en professionellare och uppfattas så av
allmänheten, leverantörerna och
som arbetsplats.

Utmaningarna de flesta har är
att få med sig ledningen och
politiken, att ändra beteenden
inom organisationen samt att få
tillsatta personella resurser. Den
sistnämnda är helt obegriplig att
förstå då det ena efter det andra
exemplet visar att investerade

Är du i ledande befattning inom
offentlig sektor eller politiker och
vill spara mycket pengar är det
avtalsförvaltning du ska satsa på!
Dessutom medföljer flera andra
positiva effekter.

Ytterligare en utmaning vi stött
på är att ämnet som sådant
skrämmer en del på så sätt att
man är rädd för att få svart på
vitt hur mycket ”fel” man gör.
Vi rekommenderar alla att se det
från andra hållet. ”Ta tag i det så
kan ni påvisa att ni gör rätt.”

Låt 2019 bli det år då Sveriges
offentliga sektor tar ett stort
och ansvarsfullt steg för att få
till en strukturerad avtalsförvaltning!
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