
Projektnr. Effektiviseringsforslag Udvalg Politikområde 2023 2024 2025 2026 Investeringsbehov
LAER-07 Indkøbsoptimering LAER, skole BSU Skoler -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 0,00
LAER-08 Indkøbsoptimering LAER, dagtilbud BSU Dagtilbud -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 0,00
Sum -0,42 -0,42 -0,42 -0,42 0,00

Oversigt over effektiviseringsforslag på Udvalget for Børn og Skole



Forslagets navn: Indkøbsoptimering LAER, skole

Effektiviseringsforslag nr.: LAER-07

Effektiviseringsforslag
Politisk udvalg Kontaktperson

BSU Skoler LAER Kristian Knudsen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2023 2024 2025 2026
Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,23 -0,23 -0,23 -0,23
Heraf lønudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeringsbehov i mio. kr. 0,00
Resultat i mio. kr. -0,23 -0,23 -0,23 -0,23
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Administrative konsekvenser 

X

Ingen

Effektiviseringsforslag 2023-2026

Politikområde Kerneområde

Der er potentialer eller opnåede gevinster på følgende områder:
- Hobby- og beskæftigelsesmaterialer, estimeret årlig effektivisering 50.000 kr.
- Idrætskørsel og anden buskørsel (ikke visiteret og svømmekørsel), estimeret årlige effektivisering 50.000 kr.
- Sports- og motorikartikler (genudbud af fuldt sortiment), estimeret årlige effektivisering 50.000 kr.

Der er gennemført udbud af svømmekørsel i sensommeren 2021, hvor der er realiseret en gevinst på 100.000 kr. årligt. 
Der er gennemført udbud af kontorartikler, der realiserer en gevinst på 50.000 kr. årligt. Der er gennemført udbud af 
børneudstyr og -artikler med gevinst på 130.000 kr. årligt.

Ingen

Ingen
Afledte konsekvenser 
Ingen
Positive effekter

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering Billigere indkøb 
Færre 

lønudgifter

Færre 
driftsudgifte

r i øvrigt

Lavere 
servicenive

au
Højere serviceniveau



Forslagets navn: Indkøbsoptimering LAER, dagtilbud

Effektiviseringsforslag nr.: LAER-08

Effektiviseringsforslag
Politisk udvalg Kontaktperson

BSU Dagtilbud LAER Kristian Knudsen

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2023 2024 2025 2026
Økonomisk potentiale i mio. kr.

-0,19 -0,19 -0,19 -0,19
Heraf lønudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeringsbehov i mio. kr. 0,00
Resultat i mio. kr. -0,19 -0,19 -0,19 -0,19
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Administrative konsekvenser 

X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering Billigere indkøb 
Færre 

lønudgifter

Færre 
driftsudgifte

r i øvrigt

Lavere 
servicenive

au
Højere serviceniveau

Ingen

Effektiviseringsforslag 2023-2026

Politikområde Kerneområde

Der er potentialer eller opnåede gevinster på følgende områder:
- Hobby- og beskæftigelsesmaterialer, estimeret årlig effektivisering 50.000 kr.
- Idrætskørsel og anden buskørsel (ikke visiteret og svømmekørsel), estimeret årlige effektivisering 50.000 kr.
- Sports- og motorikartikler (genudbud af fuldt sortiment), estimeret årlige effektivisering 50.000 kr.

Der er gennemført udbud af svømmekørsel i sensommeren 2021, hvor der er realiseret en gevinst på 100.000 kr. årligt. 
Der er gennemført udbud af kontorartikler, der realiserer en gevinst på 50.000 kr. årligt. Der er gennemført udbud af 
børneudstyr og -artikler med gevinst på 130.000 kr. årligt.

Ingen

Ingen
Afledte konsekvenser 
Ingen
Positive effekter

Investeringsbehov


