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Granska fakturorna – besparing på 10-35%
Avtalsförvaltning är nödvändighet!
Avtalsförvaltning är en nödvändighet! Det kunde vi senast i fredags höra på Företagarnas
Livesändning om offentlig upphandling, https://www.foretagarna.se/live/
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på SKL Kommentus, berättar att de lägger väldigt mycket
resurser på avtalsuppföljning och att det är självklart. Det är en stor förtroende- och tillitsfråga.
Rikard Jermsten, gd på Konkurrensverket, säger att avtalsförvaltning är a och o, den är
nödvändig för goda affärer.

Upphandlande myndighet om sin avtalsuppföljning
I en undersökning VISMA gjorde härom året, där 300 upphandlare svarade är mer än 90% är
osäkra på att varken den egna organisation eller leverantören följer avtalen.
De fick ange på en skala 1-10 hur påståendena matchade sin verksamhet/organisation.
Resultatet i bilden nedan talar sitt tydliga språk.
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Granska fakturorna – besparing på 10-35%
När vi sammantaget tittar på den ekonomiska besparingen för de uppdrag vi genomfört genom
åren, landar vi på en besparing mellan 10-35%, årligen. Är det ett hyfsat nytt avtal, ger det
möjlighet till den besparingen i tre år framöver, förutom eventuell återbetalning från
leverantören. Många av avtalen omsätter stora belopp, så det handlar om mycket pengar som
rinner ut från de offentliga verksamheterna.
För de flesta känns det säkert självklart att avtalet följs upp. Och det är ingen ”rocket science” att
läsa avtalet och beställningen och jämföra med fakturan från leverantören. Saken är den att de
flesta tar sig inte tid med det. Vi ser dagligen exempel som
-

Fel timpriser
Timpris istället för fast pris
Fel rabatter
Ej beställda, fakturerade tilläggsarbeten
Underleverantörers fakturor med fri, egen prissättning
Påslag för underleverantörer där det ej ska vara påslag
Extra betalt för förbrukningsmaterial, sophantering, tippavgifter och resor som ska ingå i
priset
Otydliga beställningar som öppnar för löpande prissättning
Muntliga överenskommelser
Ibland är det en kombination av alla delar.

För att kunna anställa en avtalscontroller som gör jobbet, kan det räcka med att följa upp ett
avtal som omsätter 8 miljoner kronor per år. Hur många sådana avtal finns i din verksamhet?
Förutom besparingarna, som kan gå till kärnverksamheten där de hör hemma, ger det
-

-

Bättre interna rutiner och effektiva processer, där personalen vet hur de ska göra
tydligare beställningar och kanske utföra viss del av arbetet själva istället för att anlita
en leverantör.
Bättre relation med leverantören. När vi pratar om svåra saker och har ett gemensamt
mål, blir relationen bättre.
Bättre upphandling nästa gång, i och med att vi vet vad som inte fungerade och vad som
behöver tydliggöras.
God intern styrning och kontroll och en glad internrevisionsenhet.

Hoppas du blivit inspirerad att göra skillnad och täppa igen några av hålen där skattepengarna
rinner ut!

Varmt lycka till!
Är det så att du ändå inte har tid att granska avtalen, hör av dig till oss. Vi har en väl fungerande
process och är mer än gärna katalysatorn för att ni ska kunna anställa en avtalscontroller.
Resultatet från vår tjänst sparpaketet, kan balansera upp ert sparpaket, genom att finna hålen
där skattemedlen rinner ut.

Kontakta Ulrika Ajax för mer information.
E-post ulrika.ajax@avtalsforvaltning.se
Tfn 070 – 266 05 66

