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Indkøbspolitik 2018 - 2020 

Det overordnede formål med Albertslund Kommunes indkøbspolitik er at sikre, at kommunens 
indkøb er grønne, gør en positiv forskel for virksomheders sociale ansvar og bidrager til nye løs-
ninger. Indkøbspolitikken sikrer også, at kommunens indkøb bidrager til effektiviseringer og opti-
mering. De mange ledere og medarbejdere, der har en rolle i indkøb, har et vigtigt ansvar for at 
pengene bruges hensigtsmæssigt, korrekt og til størst mulig gavn for borgerne. Derudover er det 
naturligt, at indkøbspolitikken bidrager til, at Albertslund Kommune lever op til de lovgivnings-
mæssige rammer for indkøb og udbud. 
 
Indkøbspolitikken omfatter alle indkøb i kommunen: Varer og tjenesteydelser, herunder også 
bygge- og anlægsopgaver. Politikken sætter den overordnede ramme og konkretiseres i en ind-
købsstrategi med mål for implementering og styring af aftaler samt for den organisatoriske for-
ankring. 
 
Grundlaget for indkøb i Albertslund Kommune er politiske prioriteringer i form af visionen og de 
bærende principper for indkøb og genanvendelse. De giver en klar ramme for leverandører og 
andre aktører, der ønsker at bidrage til at løse nogle af de kommunale opgaver. Økonomiudval-
get behandler en gang årligt en rapportering om kommunens indkøb. 

De bærende principper  
• Albertslund Kommune vil fortsat være foregangskommune med hensyn til miljø og bæredyg-

tighed og at skabe yderligere dynamik i den grønne omstilling. Albertslund Kommune vil 
medvirke til at skabe innovation og nye løsninger.  

• Albertslund Kommune vil styrke indsatsen mod social dumping med henblik på at sikre or-
dentlige arbejdsvilkår og fair konkurrence. Og vi vil medvirke til at forbedre indsatsen for ud-
dannelse, specielt med henblik på lærlinge- og praktikpladser.  

• Albertslund Kommune lægger vægt på at være lærende, samarbejdsorienteret og professio-
nel.  

• Albertslund Kommune vil tilstræbe at opnå bedst mulig ressourceudnyttelse og effektivise-
ring.  
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Indsatsområder 
De kommende to år har Albertslund Kommune særligt fokus på 6 indsatsområder.  
 
Tre indsatsområder har et værdimæssigt af-
sæt, der understreger Albertslund Kommune 
som bevidst forbruger: 

1. Bæredygtige indkøb 
2. Innovative indkøb og samskabelse 
3. Socialt ansvar  

Tre indsatsområder handler om fortsat profes-
sionalisering af indkøb ud fra, at økonomien 
skal komme borgerne til størst mulig gavn: 

4. Effektive indkøb 
5. Totaløkonomiske indkøb 
6. Fælles om indkøb 

 

1. Bæredygtige indkøb 
Under hensyntagen til det bedste forhold mellem kvalitet, pris og totalomkostninger skal Alberts-
lund Kommunes indkøb og forbrug påvirke miljøet mindst muligt i varer og tjenesteydelsers livs-
cyklus. 

• Vi sikrer, at mindst 65% af indkøbene lever op til kravene for internationalt anerkendte miljø-
mærker indenfor international standardtype 1. 

• Vi køber mindst 90% økologiske fødevarer til børn og 75% økologiske fødevarer i øvrigt. 
• Vi forventer, at tilbudsgiver lever op til internationale miljøstandarder for transport. 
• Vi lægger vægt på anvendelse af bæredygtige drivmidler ved indkøb af transportydelser og 

nye køretøjer. 

Vi stiller krav om, at leverandører som minimum tilbyder alternative varer som ikke indeholder 
mikroplast i forbindelse med udbud i den udstrækning at det ikke påvirker prisen væsentligt.2. 
Innovative indkøb og samskabelse 
Ved indkøb og indgåelse af samarbejde fokuserer vi på innovative løsninger sammen med leve-
randører. 

• Vi arbejder for at etablere og indgå i innovative partnerskaber og samarbejder med offentlige 
og private aktører med fokus på bæredygtighed, miljø og totaløkonomi. 

• Vi anvender funktionskrav i kravspecifikationer for at give et øget råderum for leverandører til 
at finde innovative løsninger tilpasset behovet. 
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3. Socialt ansvar 
Socialt ansvar er en vej til at undgå social dumping og stiller forventninger til leverandører. Det 
gør vi både ved beslutninger om skattely og vores social og arbejdsklausuler, som vi stiller krav 
om i hele leverandørkæden. Vi anvender arbejdsklausuler, kontrol og opfølgning på arbejdsplad-
serne i kommunen for at undgå social dumping. 

• Vi bruger sociale klausuler for at understøtte oprettelse af flere praktik- og uddannelsesplad-
ser. 

• Vi har en tæt dialog med erhvervsskoler og jobcentre. 
• Vi ønsker ikke at samarbejde med leverandører, der systematisk undgår at betale skat i Dan-

mark. Derfor beder vi virksomheder om frivillig erklæring om skattemæssige forhold. 
 
• Vi udelukker udbud fra leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse eller har 

ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover. 
• Vi indarbejder en klausul i kommunens kommende kontrakter om væsentlig misligholdelse, 

så kontrakten kan ophæves såfremt leverandøren dømmes for skatteunddragelse. 

4. Effektive indkøb 
Vi effektiviserer vores indkøb for at opnå lavere priser og driftsomkostninger, den ønskede kvali-
tet, bedre organisering og professionalisering af indkøbsprocessen. 

• Vores mål er min. 80% compliance på indgåede aftaler på alle organisatoriske niveauer. 
• Vi optimerer aftalesortimentet. 
• Vi indhenter konkurrencedygtige tilbud ved ikke-udbudspligtige opgaver. 
• Vi reducerer kommunens transaktionsomkostninger ved udbud og indkøb. 
• Vi digitaliserer bestillingsprocesser, så de er brugervenlige, og stiller krav til leverandører om 

e-handelsmulighed. 
• Vi baserer opfølgning på indkøb og indkøbsprocesser på ledelsesinformation. 

5. Totaløkonomiske indkøb 
Vi vurderer indkøbsomkostninger ud fra den samlede udgift: omkostninger ved at gennemføre 
tilbudsindhentning og udbud, at indkøbe samt prisen på varen eller tjenesteydelsen. Samtidig 
understøtter vi, at ressourcebesparende løsninger kommer i betragtning til gavn for klima og 
miljø. 

• Vi vurderer indkøb ud fra de samlede omkostninger. 
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6. Fælles om indkøb 
Albertslund Kommune agerer som én indkøbsmyndighed, og indgår i samarbejder om udbud og 
indkøb med andre offentlige aktører. Dette sikrer effektive og professionelle udbud og indkøb. 

• Vi tilslutter os forpligtende SKI-aftaler. 
• Vi arbejder for at styrke forpligtende indkøb med andre offentlige organisationer. 
• Vi søger et øget samarbejde blandt andet gennem SKI og VIF. 
• Vi deltager i Partnerskab om Offentlige Grønne Indkøb (POGI). 

 

Aftale om kommunernes økonomi 2018 

• Fælles offentligt indkøbsstrategisk samarbejde med styrket samarbejde om køb af 
standardvarer i SKI. 

• Idriftsættelse af seks nye aftaler. 
• Igangsætte forarbejde til mindst seks fælles indkøbsaftaler, der træder i kraft frem 

til 2021. 

Indkøb handler om velfærd - Fælleskommunal indkøbsstrategi 2017-2020 

• Stærkere samarbejde om indkøb. 
• Bedre digital understøttelse af indkøbsopgaven. 
• Professionel indkøbsadfærd i hele organisationen. 
• Bedre indkøb af tjenesteydelser. 
• Styrket udviklingsperspektiv på indkøbsområdet. 

Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) 

• MEP skal årligt frigøre 1 mia. kr. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i 
den offentlige sektor. 

• Samarbejde om udbud og fællesoffentlige initiativer. 
• Fokus på at reducere transaktionsomkostninger. 
• Bedre data og opfølgning på compliance. 
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