
 

FAKTAARK: Status på professionalisering af indkøb samt sikkerheds- og 
efterretningsarbejdet i kriminalforsorgen 

Professionalisering af indkøb 
 
Forud for og parallelt med revisionsundersøgelsen om udbuds- og indkøbspraksis har kriminalforsorgen som 
led i den nuværende flerårsaftale arbejdet målrettet på at professionalisere og ensrette sin 
indkøbsorganisation.  

Siden 2018 er der bl.a. gennemført følgende:  
• Nyansættelser af ledere på centrale ledelsesmæssige nøgleposter med ansvar for at drive 

indkøbsområdet.  

• Etablering af en ny central indkøbsfunktion med direkte reference til økonomidirektøren.  

• Etablering af en ny central ejendomsenhed med ansvar for koncernstyringen af større byggeopgaver, 
herunder udbud af disse opgaver. 

• Ny samlet indkøbspolitik for indkøb af varer, tjenesteydelser, it samt bygge- og anlægsopgaver. 

• Øget ledelsesmæssigt fokus på indkøb. Nye retningslinjer med krav om, at alle nye aftaler på over 
100.000 skal underskrives af en direktør i kriminalforsorgen. 

• Styrket koncernsamarbejde på indkøbsområdet og udpegning af indkøbsansvarlige personer i hvert af 
de fire regionale kriminalforsorgsområder med ansvar for indkøbsopgaver på områdeniveau.  

• Indkøb af et nyt indkøbsanalysesystem bl.a. med henblik på måling af compliance med udbudsregler. 
Systemet er p.t. under indkøring. 

• Styrket controlling og opfølgning på indkøbsområdet. 

• Øget intern kommunikation om regler og krav til indkøb og udbud og e-læring mv. for medarbejdere. 

Professionalisering af sikkerheds- og efterretningsarbejdet 
 
Status for opbygning af en ny sikkerheds- og efterretningsorganisation: 
• Ansættelse af nye chefer, enhedsledere og medarbejdere med specialistkompetencer inden for 

sikkerheds- og efterretningsarbejde, herunder inden for sikringsteknik og sikringsanlæg. 

• Udarbejdelse af sikkerhedsstrategi og udviklingsplan.  

• Arbejdet med sikkerheds- og efterretningsorganisationen er et led i kriminalforsorgens flerårsaftale 
2018–2021, og arbejdet videreføres efter 2021. 

Status på indkøb af sikringstekniske løsninger: 
• Indkøb af sikringstekniske løsninger og sikringsteknik professionaliseres, ensrettes og effektiviseres. 

• Enhedsleder for det sikringstekniske område er ansat, og projektleder er tilknyttet til at drive 
udviklingsprocessen for målrettet indkøb af sikringstekniske løsninger.  

• Proces med systematisering af indkøb af sikringstekniske løsninger og udarbejdelse af en samlet 
indkøbsstrategi for området er genstartet. 

• Revurdering af udbuddet på det sikringstekniske område, der blev annulleret i 2018. Arbejdet med 
udbuddet er forsinket grundet COVID-19 epidemien, men det er på nuværende tidspunkt 
forventningen, at udbuddene iværksættes løbende fra 1. kvartal 2021. Der tages forbehold for 
yderligere forsinkelser som følge af Covid-19 epidemien.  

 


