Københavns Ejendomme og Indkøb
Økonomiforvaltningen

Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

Svar på spørgsmål vedr. Finansiering af Kvantum-opgradering
Cecilia Lonning-Skovgaard har den 12. marts 2020 stillet nedenstående
spørgsmål vedrørende Økonomiudvalgets behandling den 16. marts om
”Finansiering af Kvantum opgradering”. Mads Grønvall har videresendt
spørgsmålet til Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) i Økonomiforvaltningen til besvarelse:
1) Hvad var den oprindelige plan med de 6 mio.?
2) Hvad er konsekvenserne for diverse indkøbs-business cases mv. af,
at vi ikke bruger de 6 mio. som oprindelig planlagt?
Københavns Ejendommes og Indkøb’s svar:
Ad 1) De 6 mio. kr. er en del af en bevilling på 20 mio. kr., der i 2017 blev
afsat til udvikling af en ny indkøbsløsning med integration til Kvantum.
Formålet med bevillingen var at muliggøre indkøb i samme indkøbsportal, øge compliance på kommunens aftaler osv. Efter markedsafdækningen blev det imidlertid vurderet, at Københavns Kommune i stedet
med fordel kunne anvende midlerne til udvikling af indkøbsløsningen i
Kvantum, som kommunen i forvejen var ved at implementere. Økonomiudvalget godkendte dette den 3. oktober 2017.
Ad 2) Bevillingen på 20 mio. kr. blev afsat som led i business casen om
Indkøbsprogrammet, der skulle levere varige serviceeffektiviseringer på
98,67 mio. kr. (2017 p/l). Den samlede business case for indkøbsprogrammet udløber med effektiviseringerne til budget 2021, og business
casen for 2018 til 2021 er samlet set gået hjem med 109,41 mio. kr.
(2017 p/l). Der er dog stadig potentiale for yderligere forbedring og
professionalisering af indkøbsområdet, idet kommunens målsætninger
for brug af Kvantum Indkøb ikke er indfriet.
Der er på nuværende tidspunkt indkøbsordre på lige under halvdelen af
de kommunale indkøb (49,5% i februar 2021). Der udvikles derfor stadig på Kvantum lndkøb, og KEID forventer i slutningen af foråret at
kunne lave rapportering på compliance på brugen af aftalerne, idet der
hidtil primært er rapporteret på brugen af Kvantum Indkøb. Isoleret set
har brugen af de 6 mio. kr. derfor ikke længere betydning for business
casen for Indkøbsprogrammet, men der er også i fremtiden behov for
opgradering og videreudvikling af Kvantum Indkøb. Brugen af Kvantum
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Indkøb er afgørende for kommunens evne til forsat at realisere effektiviseringer på indkøbsområdet og i øvrigt anvende kommunens kontrakter, som er en forudsætning for overholdelse af kommunens mange policykrav på indkøbsområdet.
Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere de forventede udgifter til udvikling og opgradering af Kvantum Indkøb, men
KEID vil gennemføre en analyse af dette efter den generelle opgradering af Kvantum, som Økonomiudvalget skal drøfte den 16. marts 2021.

2/2

