2018

INDKØBS
POLITIK

Med indkøbspolitikken fastlægges de grundprincipper og
fokusområder, som kommunens indkøb skal følge. Indkøbspolitikken udgør dermed den bærende ramme for kloge,
effektive og bæredygtige indkøb i Randers Kommune.

INDHOLD
03 | Forord
04 | Grundprincipper for indkøb
		 i Randers Kommune
Indkøbspolitikken fastlægger
de overordnede rammer for
indkøb i Randers Kommune og
afspejler byrådets vision.

06 | Økonomiske ansvarlige,
		 effektive og professionelle
		 indkøb
Vi arbejder kontinuerligt for at
professionalisere, forenkle og
sikre økonomisk ansvarlighed i
indkøbsprocesserne

09 | Professionelt og effektivt
		 eksternt samarbejde
Vi lægger i Randers Kommune
vægt på gode og dynamiske
relationer til vores eksterne
samarbejdspartnere og
interessenter

10 | Samfundsansvarlige og
		 bæredygtige indkøb
Vi tager et samfundspolitisk
ansvar – også i forbindelse med
vores indkøb

Udarbejdet af:
Randers Kommune
Økonomi, Personale og IT
2018
Foto:
Randers Kommune/Colourbox

2

Indkøbspolitik

FORORD
I Randers Kommune indkøber vi hvert år varer og tjenesteydelser for
et meget stort beløb - næsten 2 mia. kr.
Vi har derfor et ansvar for at sikre, at vi køber klogt ind og får mest
muligt ud af hver en krone. Vi skal opnå de bedste priser på vores
indkøb til den kvalitet, der ud fra en samlet totaløkonomisk betragtning er nødvendig. Kloge og effektive indkøb kan frigøre økonomiske
gevinster. Gevinster som vi i stedet kan bruge på vores kommunale
kerneydelser.
Samtidigt er det vigtigt, at vi som kommune tager et samfundsansvar og tænker bæredygtighed ind i vores indkøbsproces. Med vores
indkøbsadfærd har vi mulighed for at gøre en forskel og skubbe på
en bæredygtig udvikling i samfundet blandt andet ved at lægge vægt
på et rummeligt arbejdsmarked med ordentlige arbejdsvilkår og
en bedre udnyttelse af naturens ressourcer. Det kan vi gøre ved at
stille krav til, at vores leverandører tager et socialt ansvar og sikrer
ordentlige arbejdsforhold for deres ansatte og ved at stille krav til de
produkter og ydelser, som vi køber ind.
Erhvervspolitisk arbejder kommunen med at styrke de lokale virksomheders konkurrencekraft og muligheder for at blive leverandør
til Randers Kommune. Hvis produkterne og ydelserne matcher kommunens behov og er konkurrencedygtige, så ønskes flest mulige af
kommunens indkøb placeret hos lokale virksomheder.
Med indkøbspolitikken fastlægges de grundprincipper og fokusområder, som kommunens indkøb skal følge. Indkøbspolitikken udgør
dermed den bærende ramme for kloge, effektive og bæredygtige
indkøb i Randers Kommune.

Torben Hansen
Borgmester
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GRUNDPRINCIPPER
FOR INDKØB I
RANDERS KOMMUNE
Indkøbspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb i
Randers Kommune og afspejler byrådets vision.
Politikken er rettet mod kommunens ansatte, men i høj grad også mod leverandører og andre eksterne
samarbejdspartnere, der ønsker at kende rammerne for kommunens indkøb. Alle kommunens afdelinger og institutioner samt selvejende institutioner, som Randers Kommune har indgået driftsoverenskomst med, er forpligtede til at overholde politikken ved ethvert indkøb og konkurrenceudsættelse samt
til at følge de tilhørende retningslinjer.
De konkrete indkøb sker decentralt. Det er derfor de enkelte forvaltninger og institutioner, der er ansvarlige for, at indkøb sker i overensstemmelse med indkøbspolitikken.
Indkøbspolitikken omfatter alle former for indkøb – herunder konkurrenceudsættelse – der udløser en
faktura, både i form af varer og tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Politikken omfatter også
indkøb i form af leje- og leasingaftaler.
Til politikken knytter sig et sæt retningslinjer, som indeholder de mere specifikke principper og regler,
som skal overholdes i forbindelse med indkøb. Der er med afsæt i nærværende politik udarbejdet retningslinjer for henholdsvis varer og tjenesteydelser, driftsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver.
Kommunens indkøb kan foretages på flere forskellige måder:
• Gennem en allerede indgået indkøbsaftale (hvis aftalen er obligatorisk, skal den anvendes)
• Direkte indkøb
• Konkurrenceudsættelse, herunder tilbudsindhentning, licitation og EU-udbud
I retningslinjerne er beskrevet, hvornår de forskellige indkøbsformer skal benyttes og hvilke regler, der
skal følges i hvert tilfælde.
Randers Kommune foretager indkøb efter følgende grundprincipper:
• Randers Kommunes opgaver skal løses mest effektivt og hensigtsmæssigt ud fra en helhedsbetragtning. Derfor anvendes konkurrenceudsættelse som et blandt flere midler til fortsat at sikre, at vi får
mest muligt for pengene.
• Randers Kommune køber ind efter totaløkonomiske principper og tilstrækkelighedsprincippet. Det
vil sige, at der skal laves en helhedsbetragtning af omkostningerne forbundet med indkøbet, så det
sikres, at indkøbet er omkostningseffektivt set over hele brugsperioden. Samtidigt skal opnås de bedst
mulige priser med en kvalitet, der ikke er bedre end nødvendig (tilstrækkelighedsprincippet).
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• Randers Kommune skal optræde som én kunde og dermed opnå stordriftsfordele gennem koordinering og konkurrenceudsættelse af de enkelte forvaltningers og institutioners indkøb.
• Randers Kommune indgår i fælles samarbejder omkring indkøb. Når det vurderes relevant og giver
mening i forhold til blandt andet markedssituationen, anvendes fælles obligatoriske indkøbsaftaler
indgået af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og via indkøbsfællesskaber.
• Randers Kommune ønsker at placere flest mulige indkøb lokalt, men på konkurrencedygtige vilkår.
Lokale leverandører skal derfor kunne matche andre leverandører på alle relevante kriterier.
• Kommunens obligatoriske indkøbsaftaler skal anvendes.
• Indkøbsproceduren skal digitaliseres gennem anvendelse af e-handel.
• Der skal altid foretages en miljøvurdering ved kommunens indkøb.
• Kommunens indkøb skal ske ud fra objektive kriterier og i overensstemmelse med gældende lovgivning og lovgivningsmæssige forpligtelser om ansættelsesvilkår og etisk og socialt ansvar, herunder
ILO-konventionerne.
• Der lægges vægt på at samarbejde med leverandører, som tager et særligt ansvar for at inkludere
udsatte borgere i medarbejderstaben. Kommunen har derfor også fokus på at give socialøkonomiske
virksomheder mulighed for at byde ind på opgaver.

Vidste du, at du som medarbejder i Randers
Kommune har indflydelse på, hvor gode og billige
indkøbsaftaler vi får? Ved at være loyale over for
vores aftaleleverandører og bruge vores indkøbsaftaler, kan leverandørerne regne med en stor
indkøbsvolumen. På den måde kan vi indgå de
bedste aftaler og få de bedste priser – også næste
gang vi skal i udbud!

Indkøbspolitik
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ØKONOMISK ANSVARLIGE,
EFFEKTIVE OG
PROFESSIONELLE INDKØB
Randers Kommune arbejder kontinuerligt for at professionalisere,
forenkle og sikre økonomisk ansvarlighed i indkøbsprocesserne til
gavn for kommunens borgere og ansatte.
Dette skal sikres gennem attraktive, fælles indkøbsaftaler, en effektiv organisering af indkøbsopgaven, en
tæt inddragelse af relevante interessenter, en stærk digital understøttelse af indkøbsprocessen og en høj
aftaleloyalitet.

Indkøbsaftaler
Randers Kommune indgår fælles indkøbsaftaler for alle afdelinger og institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt. Herigennem sikres mere fordelagtige priser, den rette kvalitet og service, der matcher det reelle
behov samt hensyn til miljømæssige og sociale forhold.

Vidste du, at vi sparer penge ved at tilpasse sortiment efter behovet i vores indkøbsaftaler? Sortimentet er renset for overflødige produkter og dyre
mærkevarer og erstattet af varer, som er prisbillige
uden, at vi går på kompromis med kvalitet og funktionalitet.

Vidste du, at når vi laver indkøbsaftaler, er det vigtigt for Udbud & Indkøb (kommunens centrale indkøbskontor) at inddrage dem, der skal
bruge aftalerne. Det skal sikre, at vi
sammen får lavet de bedst mulige
og mest relevante aftaler.
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Vi indgår både obligatoriske og frivillige aftaler. Afdelinger og institutioner i Randers Kommune er juridisk forpligtede til at anvende de obligatoriske aftaler. Dette er samtidig en vigtig forudsætning for, at der
kan opnås stordriftsfordele og dermed bedre priser. Det kan politisk besluttes, at der forud for en konkurrenceudsættelse af en obligatorisk aftale skal gennemføres en tilmeldingsproces. Forudsat at det kan
rummes inden for udbudslovens bestemmelser, vil den obligatoriske aftale i disse tilfælde kun omfatte
de tilmeldte enheder.
Randers Kommune indgår i fælles samarbejder omkring indkøb. Når det vurderes relevant og giver mening, anvendes fælles obligatoriske indkøbsaftaler indgået af Statens og Kommunernes Indkøbsservice
(SKI) og via indkøbsfællesskaber. Det vurderes fra gang til gang, hvordan det pågældende indkøb skal
konkurrenceudsættes og tilrettelægges, herunder om indkøbet skal foretages i et indkøbsfællesskab, opsplittes i delaftaler og lignende. I vurderingen indgår blandt andet markeds- og konkurrencesituationen
(herunder potentielle lokale tilbudsgivere), kontraktens størrelse og genstand, internt ressourceforbrug
ved eget indkøb og i hvor høj grad kommunen vil skulle indgå kompromiser i et eventuelt indkøbssamarbejde.

Organisering
Randers Kommune arbejder for at skabe den mest optimale organisering af kommunens indkøb, som
kan understøtte effektive og professionelle indkøbsprocesser. Derfor sættes samarbejde og koordinering
mellem forvaltninger, institutioner og kommunens centrale indkøbskontor i højsædet. Dette skal sikre
en professionel tilgang, der tager højde for administrative gevinster såvel centralt som decentralt. Kommunens centrale indkøbskontor bør inddrages ved alle konkurrenceudsættelser, bortset fra bygge- og
anlægsopgaver.

Inddragelse
Det er de ansatte i kommunens institutioner og afdelinger, der skal anvende indkøbsaftalerne. Derfor
er det vigtigt, at de indgåede indkøbsaftaler dækker kommunens behov som helhed. Med henblik herpå
skal der altid i forbindelse med indkøb og indgåelse af indkøbsaftaler inddrages brugere og andre samarbejdspartnere, hvis det vurderes relevant og muligt.
Der arbejdes løbende med at støtte institutionerne og optimere indkøbsprocessen på tværs.

Digitalisering af indkøbsprocessen
Randers Kommune ønsker at fremme digitalisering af hele indkøbsprocessen mest muligt. Digitale
løsninger skal reducere tidsforbruget forbundet med indkøbsopgaven og styrke anvendelsen af kommunens indkøbsaftaler. Hvor det er relevant at bruge kommunens e-handelssystem, stilles krav til, at
leverandørerne leverer e-handelskataloger.
Institutioner og afdelinger skal anvende kommunens e-handelssystem ved bestilling af katalogvarer,
med mindre det ikke er muligt. Det indebærer, at e-handelssystemet skal være så brugervenligt og intuitivt som muligt, så e-handel opleves som en enkel og tidsbesparende indkøbsform.
Med udgangspunkt i dialog og vejledning arbejder vi fortsat på at sikre en høj e-handelsgrad og digitalisering af alle de indkøbsaftaler, hvor e-handel er relevant.

Vidste du, at når vi e-handler, bruger vi mindre tid på indkøb, og samtidig sikrer vi både, at indkøbet bliver foretaget hos den rigtige leverandør, og at vi får et automatisk fakturatjek, så vi ikke betaler for meget
for varerne? På den måde sparer vi tid og penge, der kan anvendes til mere borgernær service.

Indkøbspolitik
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Vidste du, at vi lægger stor vægt på at have et
professionelt og tillidsfuldt samarbejde med vores
leverandører? Dette gør vi blandt andet ved at:
• være i løbende dialog med brugere og leverandører
• afholde jævnlige statusmøder
• foretage priskontrol
• følge op på brugernes aftaleloyalitet
• evaluere aftalerne
• inddrage brugere i faggrupper
På den måde kan vi i fællesskab løse udfordringer
og sætte gang i nye tiltag hurtigt og effektivt, og
dermed skabe tryghed for brugere og leverandører.
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PROFESSIONELT OG
EFFEKTIVT EKSTERNT
SAMARBEJDE
Vi lægger i Randers Kommune vægt på gode og dynamiske
relationer til vores eksterne samarbejdspartnere og interessenter.
Vi er proaktive og opsøgende på udvikling og ny viden.
Vi indgår i stærke fællesskaber med andre kommuner og deltager i eksterne samarbejder - eksempelvis
i forskellige indkøbsfora og brancheforeninger og med private leverandører.
Vi skal være en professionel og attraktiv samarbejdspartner. Vi ønsker fortsat at finde nye effektive
løsninger og indgå aftaler, der er til gavn for begge parter, ligesom vi løbende arbejder med at reducere
transaktionsomkostningerne forbundet med indkøbsopgaven. Vi lægger vægt på at skabe de bedste forudsætninger for konkurrenceudsættelse af kommunens udbud – blandt andet via åbenhed om kommunens planer, så potentielle leverandører kan forberede sig bedst muligt.
Når det er relevant og muligt anvender vi også markedsdialog med kommunens eksisterende og potentielle leverandører. Dette skal afdække nye løsninger, højne kendskabet til markedet og den konkrete
anskaffelse samt sikre det bedst mulige samarbejde og en optimal opgaveløsning. Et væsentligt formål
med markedsdialogen er således at skabe de bedste vilkår for en effektiv konkurrence.
Randers Kommune skal fremstå som én kunde overfor nuværende og potentielle leverandører. Leverandørerne skal have en let, overskuelig og digital indgang til kommunen.
Samtidigt forventer vi også, at vores leverandører indgår i et konstruktivt samarbejde, er loyale overfor
de indgåede aftaler og overholder de krav, vi stiller.

Vidste du, at du kan hjælpe med at beskytte børnene
i vores daginstitutioner mod skadelige stoffer? Når
du køber ind på kommunens aftaler, er der fx taget
højde for, at legetøj ikke må indeholde skadelige
stoffer og, at solcreme ikke indeholder allergifremkaldende eller andre sundhedsskadelige stoffer.

Indkøbspolitik

9

SAMFUNDSANSVARLIGE
OG BÆREDYGTIGE INDKØB
I Randers Kommune tager vi et samfundspolitisk ansvar – også i
forbindelse med vores indkøb.
Derfor arbejder vi for at fremme grønne indkøb, og vi stiller krav til, at vores leverandører overholder
deres lovgivningsmæssige forpligtelser med hensyn til ansættelsesvilkår samt etisk og socialt ansvar
blandt andet ILO-konventionerne.

Grønne indkøb
Randers Kommune arbejder til stadighed for at nedsætte miljøbelastningen og fremme udvikling og
anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og ydelser. Med kommunens samlede indkøbsvolumen
har vi – med en samfundsansvarlig tilgang til vores indkøb – gode forudsætninger for at bidrage positivt
til en grøn og bæredygtig udvikling.
Ved indkøb af varer og ydelser skal der altid foretages en vurdering af miljøhensyn og bæredygtighed.
Det skal ske i sammenhæng med overvejelser om øvrige parametre såsom pris og kvalitet, ligesom vurderingen skal foretages med udgangspunkt i varens eller tjenesteydelsens samlede livscyklus.

Vidste du, at ved at købe rengøringsmidler på kommunens aftale
sikrer du et miljørigtigt indkøb? Aftalen stiller blandt andet krav
til miljømærkning og til, at produkterne er parfumefri. Det er både
godt for miljøet og for de medarbejdere og borgere, der færdes i de
kommunale bygninger.

Vidste du, at du kan være med til at
gøre en forskel for FN’s Verdensmål, når
du køber ind? Ved at indkøbe grønt og
bæredygtigt bidrager du blandt andet til
opfyldelsen af verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.
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Vidste du, at du kan kontakte Udbud og Indkøb
(kommunens centrale indkøbskontor på e-mail:
indkoeb@randers.dk, hvis du har spørgsmål eller
brug for hjælp til dit indkøb?

Dette kan være i forhold til:
• Minimering af miljøbelastning ved produktion, distribution og bortskaffelse
• Produkters levetid, kvalitet, energiforbrug og om produktet lever op til forskellige miljøstandarder
• Andel af genanvendt materiale i produktet eller emballagen samt design med henblik på at adskille og
genanvende produktet eller emballagen efter brug
• Produkter uden indhold af uønskede stoffer, eksempelvis farlige kemikalier og mikroplast
• Relevante mærkningsordninger (eller opfyldelse af tilsvarende kriterier), eksempelvis Svanemærket,
EU-Blomsten, Økologimærket og Fair Trade-mærket.
Randers Kommune er på forkant med udviklingen på området og deltager aktivt i at skubbe til den
grønne omstilling og motivere leverandører og markedet til at udvikle mindre miljøbelastende produkter,
serviceydelser og teknologier. Derfor ønsker vi også at fremme fokus på cirkulær økonomi i vores indkøb, hvor vi – med afsæt i totaløkonomiske principper – i højere grad tænker genbrug, genanvendelse,
bæredygtighed og ressourceeffektivitet ind i indkøbsprocessen.

Socialt ansvar
Randers Kommune ønsker et rummeligt arbejdsmarked med lige muligheder for alle, og med rimelige
løn- og arbejdsvilkår. Vi har derfor fokus på at samarbejde med virksomheder, der tager et særligt socialt
og samfundsmæssigt ansvar. Det indebærer, at vi ved enhver konkurrenceudsættelse blandt andet stiller
krav om, at leverandøren og dennes underleverandør overholder internationale konventioner tiltrådt af
Danmark, herunder ILO-konventionerne. Det forudsættes også, at grundlæggende menneskerettigheder
(FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) overholdes.
Der skal anvendes arbejdsklausuler i alle kommunens kontrakter, som skal sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår for ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører. Klausulen skal sikre, at de ansatte beskæftiget med henblik på opgavens udførelse har vilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder
for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres.
Randers Kommune ønsker at understøtte og udvikle jobskabelsen i kommunen og har blandt andet
fokus på at sikre beskæftigelse af ledige og et tilstrækkeligt antal elevpladser.
Der anvendes i den forbindelse sociale klausuler i kommunens kontrakter, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, og hvor der er hjemmel til det i lovgivningen.
Sociale klausuler kan anvendes til at fastsætte krav til, at leverandøren tager særlige sociale eller beskæftigelsesrelaterede hensyn i gennemførelse af en kontrakt - eksempelvis ved at ansætte en vis andel
af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særlige grupper.
Til varetagelse af nogle af de samme hensyn kan der som alternativ arbejdes med partnerskabsaftaler
med arbejdsmarkedets parter, som i givet fald kan erstatte anvendelsen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.
Endelig ønsker kommunen at sætte fokus på at give socialøkonomiske virksomheder mulighed for at
byde ind på kommunens opgaver. Udbudsloven giver blandt andet mulighed for at reservere adgangen
til at afgive tilbud til socialøkonomiske virksomheder ved udbud på særlige områder.

Vidste du, at socialøkonomiske virksomheder har til formål at fremme særlige
sociale og samfundsgavnlige formål? Det gør de eksempelvis ved at bidrage
til at inkludere mennesker fra udsatte grupper på arbejdsmarkedet eller ved at
udvikle svar på miljø- eller sundhedsmæssige udfordringer i samfundet.
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