Partnerskabsaftale
mellem
Undervisningsministeriet (UVM)
og
Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser (FIVU)
samt
Statens og Kommunernes Indkøbsservice
A/S (SKI)

1. Partnerskabsaftalens formål
Formålet med partnerskabsaftalen er at understøtte og inspirere til fortsat udvikling og
professionalisering af effektive indkøb og institutionsforvaltning på ministerområderne.
Fokus er - ad frivillighedens vej og via positive incitamenter til brug af bl.a. relevante
rammeaftaler - at bidrage til at understøtte effektivisering af den samlede ressourceanvendelse på ministerområderne og derigennem sikre det størst mulige
økonomiske råderum til de selvejende institutioners kerneopgaver inden for de gældende
økonomiske og institutionelle rammer.
Partnerskabsaftalen implementeres via en strategiplan, der udstikker de overordnede linier
og rammer for de institutionsvendte aktiviteter i partnerskabet. Strategiplanen udmøntes
via en aktivitetsplan for de aktiviteter og projekter, der gennemføres i partnerskabet.

2. Målsætninger og principper for samarbejdet
Partnerskabsaftalens aftalemæssige fokusområder omfatter som udgangspunkt alle SKI’s
rammeaftaler samt aftaler indgået af Statens Indkøb (SI). Samarbejdet mellem UVM, FIVU,
SKI og de selvejende uddannelsesinstitutioner baseres på følgende principper og
målsætninger.
•
•
•

•

•
•

•

UVM, FIVU og repræsentanter fra institutionsområdet inviteres til alle
følgegrupper ved nye SKI-udbud og genudbud, hvor det er relevant.
En løbende og åben dialog om koordinering af parternes udbudsplaner
Koordinering af den samlede anvendelse af ressourcer til udbud med henblik på at
bl.a. indkøbsfællesskaber og enkeltinstitutioner har incitament til alene at
gennemføre egne udbud på aftaleområder, der ikke er eller forventes dækket ind
via rammeaftaler i SKI og Statens Indkøb
Fokus på formidling af opnåede resultater, aktiviteter og gode historier med
henblik på at udbrede og forankre best practice og realisere synergier og
stordriftsfordele på tværs.
Hjælp og værktøjer til tildeling og aftaleimplementering
Partnerskabsaftalen baserer sig på en strategisk tilgang til indkøb, hvor der
fokuseres på det samlede effektiviseringspotentiale (TCO) i relation til både
effektivisering af priser, processer mv.
”En til mange tilgang” via understøtning af og samarbejde med bl.a. adm.
fællesskaber, netværk, erfa-grupper mv. på tværs af institutionsområdet.

3. Ressourcer og kompetencer
SKI stiller årligt - samlet set i forhold til UVM og FIVU - i partnerskabsaftalens løbetid en
økonomisk ramme på optil 250.000. kr. til rådighed med henblik på facilitering af
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initiativer i forbindelse med implementering af partnerskabsaftalen. Evt. uforbrugte
midler inden for den årlige økonomiske ramme tilgår SKI. Hvad angår ressourcer og
kompetencer stiller SKI følgende til rådighed for partnerskabet:
•
•

•

Kundepartner- og projektlederressourcer
Ressourcer til rådgivning i forbindelse med aftaleimplementering, herunder
bistand til miniudbud i forhold til både institutionsområdet og den centrale del af
koncernen i UVM og FIVU
Kommunikationsressourcer, herunder konferencesekretariat mv.

UVM og FIVU stiller sekretariats- og kommunikationsressourcer til rådighed med henblik
på bl.a. at informere institutionsområdet om rammeaftaler, projekter, aktiviteter mv.

4. Organisering, roller og ansvar
Der er etableret en styregruppe (Rådgivningsgruppen), som leder den institutionsvendte del
af projektet. Rådgivningsgruppen definerer og prioriterer på vegne af de selvejende
institutioner og institutionsforeninger projekter, opgaver og ressourcer med henblik på at
understøtte effektive indkøb på institutionsniveau inden for partnerskabsaftalens rammer.
Hver institutionsforening inden for nedenstående institutionssektorer har mulighed for at
udpege optil 3 repræsentanter til Rådgivningsgruppen. Følgende institutionssektorer er
repræsenteret i og udpegningsberettigede til Rådgivningsgruppen:
•
•
•
•
•
•

Erhvervsskoler samt AMU-Centre
Erhvervsakademier
Professionshøjskoler
Gymnasier og hf-kurser
VUC
SOSU

Universiteterne, de maritime skoler, kunstneriske institutioner samt øvrige statslige
institutioner på FIVU’s område repræsenteres i første omgang ikke direkte i Rådgivningsgruppen, men repræsenteres af FIVU og inddrages ad hoc i arbejdet i det omfang, at det er
muligt og hensigtsmæssigt.
Rådgivningsgruppen holder møde efter behov, dog som udgangspunkt 4 gange årligt.
UVM, FIVU og SKI sekretariatsbetjener Rådgivningsgruppen. Rådgivningsgruppen kan
nedsætte og bemande ad hoc-arbejdsgrupper, underudvalg mv., med henblik på at løse
konkrete og afgrænsede opgaver inden for rammerne af partnerskabsaftalen.
Der vælges formand og næstformand for Rådgivningsgruppen. Formand og næstformand
skal være institutions- eller foreningsrepræsentanter. Formanden leder møderne i
Rådgivningsgruppen og planlægger disse i samarbejde med UVM, FIVU og SKI. Formand
og næstformand vælges ved årets første møde i Rådgivningsgruppen.
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De forskellige interessenter i projektet, jf. ovenfor, har følgende roller og ansvarsområder:
Rådgivningsgruppens opgaver: Definerer og prioriterer på vegne af de selvejende
institutioner og institutionsforeninger projekter, opgaver og ressourcer med henblik på at
understøtte effektive indkøb på institutionsniveau inden for partnerskabsaftalens rammer.
UVM’s og FIVU’s opgaver: Varetager koordinerende opgaver i relation til institutioner og
institutionsforeninger, herunder informationsopgaver. Ministerierne varetager i et tæt
samarbejde med SKI sekretariatsfunktionen for Rådgivningsgruppen.
SKI’s opgaver: Er – sammen med UVM og FIVU - sekretariat for Rådgivningsgruppen og
varetager rollen som udførende operatør med afsæt i de af Rådgivningsgruppen
besluttede projekter og aktiviteter med særlig fokus på implementering af SKI’s
rammeaftaler.
Institutionsforeningernes opgaver: Kommunikerer arbejdets resultater og effekter til de
underliggende institutioner samt bidrager – sammen med konkrete ressourcepersoner på
institutionerne - med ressourcer/arbejdskraft til konkrete projekter og aktiviteter i
forbindelse med implementeringen af partnerskabsaftalen.

5. Aftalens varighed
Partnerskabsaftalen er et led i et langsigtet strategisk samarbejde mellem parterne og løber
fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017. Partnerskabsaftalen kan dog til enhver tid
opsiges af UVM, FIVU og SKI med 3 måneders varsel.
København, den

København, den

UVM

FIVU

Kontorchef Kristian Ørnsholt

Kontorchef Peder Michael
Sørensen

København, den

SKI A/S
Adm. Dir. Signe Lynggaard
Madsen
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