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1. Indledning 

Frederiksberg Kommune køber årligt ind for 1,5 mia. kr.  

Et sådant indkøbsvolumen giver mulighed for at påvirke markedet ved at stille krav til leverandøren 

og derigennem sikre bedre forhold på en række områder.   

Denne indkøbspolitik er bl.a. inspireret af  strategien for intelligente offentlige indkøb, som blev 

fremlagt fra Christiansborg  i efteråret 2013.  Strategien skal ses i lyset af rammerne for at 

gennemføre offentlige udbud – og disse er med den nye udbudslov   pr. 1. januar 2016 med til at 

understøtte elementerne i strategien samt kommunens indkøbspolitik.  

Indkøbspolitik 2016 beskriver disse rammer og kombinerer dem med de normer og retningslinjer, 

der gælder i forbindelse med udbud og indkøb i Frederiksberg Kommune. 

Det betyder fokus på:  

 Brugervenlighed og effektivitet: Ved indgåelse af aftaler skal der være fokus på pris, 

lavere total- og transaktionsomkostninger samt brugervenlige aftaler, der understøtter 

kommunens opgaveløsning. 

 Markedsdialog: Fokus på en grundig behovs- og markedsafdækning samt markedsdialog 

for at sikre konkurrencen og indfri markedets potentiale. Kommunen skal dermed være en 

dynamisk medspiller i samarbejdet med den private sektor.  

 Samfundsansvar og miljø: I kommunens aftaler vil der være fokus på at fremme mere 

miljørigtige og samfundsansvarlige løsninger.  

 Implementering og kontraktstyring: Fokus på implementering og kontraktstyring, så det 

sikres, at gevinsten ved aftalen realiseres.   
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Figur 1: Fokuspunkter i indkøbsprocessen 

 

 

2. Udbudslov 

Udbudsloven sikrer de overordnede rammer for udbud og indkøb i kommunerne, og understøtter på 

en række områder kommunens fokusområder.   

Det drejer sig bl.a. om følgende:  

 Fleksible procedure: Mulighed for brug af alternative udbudsformer til f.eks. OPP-

projekter og mindre indkøb, hvor der ikke er tale om ”hyldevarer”.  

 Markedsdialog: Det er muligt at have en dialog med markedet før et udbud. Dialogen kan 

foregå helt frem  til, at udbudsmaterialet offentliggøres. Nye udbudsformer giver samtidig 

mulighed for mere dialog under selve udbudsprocessen.   

 Miljø og CSR: Mulighed for at fremme miljøhensyn og sociale forhold. Det er muligt at 

udelukke bestemte tilbudsgivere, hvis de ikke overholder en række miljø, - social – eller 

arbejdsretslige forpligtelser. Det kan f.eks. være krav om overholdelse af kommunens CSR-

politik eller krav om miljømærkning. Derudover er der eksempelvis mulighed for at  tildele 
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en kontrakt efter en beregning af omkostningerne i brugsperioden - eller omkostningerne 

både for brugsperioden og uden for brugsperioden, herunder f.eks. hvordan produktionen af 

en vare påvirker miljøet.  

3. Procedure  

Proceduren i en udbuds- og indkøbsproces internt i kommunen, kan opsummeres til følgende:  

 Vare og tjenesteydelser over EU’s beløbsgrænser: Udbud & Indkøb inddrages ved 

anskaffelser over EU’s beløbsgrænser 

 Vare eller tjenesteydelser med kontraktværdi på 500.000 kr. eller derover: Udbud & Indkøb 

skal konsulteres forud for alle indkøb af varer eller tjenesteydelser, for at få afklaret om 

kontrakten er udbudspligtig eller har grænseoverskridende interesse, samt om der bør ske 

f.eks. annoncering eller indhentelse af tilbud fra to eller flere virksomheder.  

 Vare eller tjenesteydelser med kontraktværdi på under 500.000 kr.: Udbud & Indkøb kan 

kontaktes. Afdelingen/ institutionen eller enheden kan dog vælge at journalisere en 

erklæring om, at kontrakten ikke anses at have klar grænseoverskridende interesse under 

særlig henvisning til kontraktens begrænsede værdi og derefter:  

o foretage en dokumenteret undersøgelse af priserne og indgå en aftale med en 

leverandør, hvis prisen ikke lægger over markedsprisen 

o indhente tilbud fra to (eller flere) forskellige virksomheder og indgå aftale med den 

virksomhed, der giver det billigste eller- ud fra objektive kriterier- bedste tilbud, eller 

o annoncere indkøbet/kontrakten på kommunens hjemmeside og indgå aftale med den 

virksomhed, der giver det billigste eller – ud fra objektive kriterier – bedste tilbud.         

3.1. Arbejdsdeling 

Udbud & Indkøb er ansvarlige for udbuddet og udbudsmaterialet som helhed, herunder overholdelse 

af udbudsreglerne.  

Fagområdet er som udgangspunkt ansvarlig for at kravspecificere den pågældende anskaffelse, dog 

skal alle involverede samarbejde om udbudsopgaven og i fællesskab sikre, at udbuddet giver det 

bedst mulige resultat for kommunen og forløber så effektivt som muligt.  

3.2. Hvem er omfattet? 

For at opnå stordriftsfordele optræder kommunen samlet som én ordregiver, der indgår 

indkøbsaftaler gældende for hele kommunen. Indkøbspolitikken gælder derfor alle kommunens 

fagområder og kommunale institutioner.  

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen er ligeledes omfattet af 

retningslinjerne, hvis de har valgt at tilslutte sig et konkret udbud efter opfordring fra forvaltningen.   

Kommunale forsyningsselskaber og § 60 selskaber (fælleskommunale selskaber) er ikke omfattet af 

politikken.  

Aftaler indgået af kommunen for afdelinger og institutioner må ikke benyttes af personalet til 

private indkøb. 
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3.3. Hvilke køb er omfattet? 

Der opereres med tre typer anskaffelser:  

 Varekøb 

 Tjenesteydelser 

 Bygge-anlæg 

Retningslinjerne i denne indkøbspolitik omfatter alle køb, med følgende undtagelser:  

 Bygge-anlægsarbejder, der overstiger 38.960.213 kr. (EU's beløbsgrænse (tærskelværdi) 

for, hvornår et bygge-anlægsindkøb bliver udbudspligtigt) 

 Køb og salg af fast ejendom samt leje reguleret i den kommunale styrelseslov 

3.4. Engangsanskaffelser og gentagende køb 

Engangsanskaffelser over EU’s beløbsgrænse er udbudspligtige.  

Det forholder sig lidt anderledes med gentagende køb.  

Gentagende køb er ensartede køb, som kommunen foretager regelmæssigt. Eksempler på gentagne 

køb er løbende indkøb af kontorartikler, fødevarer eller indkøb af møbler.  

Ved gentagende køb er det ikke størrelsen af det enkelte køb, der er afgørende for, om kommunen 

skal gennemføre et udbud. Det afgørende er derimod størrelsen af kommunens samlede indkøb af 

den pågældende anskaffelse over en periode (normalt 4 år).  

 

4. Markedsdialog 

Den nye udbudslov giver mulighed for yderligere dialog mellem kommunen og den enkelte 

virksomhed, inden en udbudsproces påbegyndes.  

 

Ved at gå i dialog med den enkelte tilbudsgiver kan kommunen søge information om den udbudte 

opgave og få inspiration til udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Derved fremmes muligheden for, at 

kommunen får den aftale, der bedst muligt tilgodeser kommunens behov. 

 

Samtidig kan en dialog med markedet afdække elementer ved et indkøb, der virker fordyrende, 

men som ikke er af væsentlig betydning for kommunen og derfor kan undlades.    

 

Denne dialog kan være skriftlig eller mundtlig, ligesom det også står kommunen frit for at have 

dialog med en, flere eller alle virksomheder på det pågældende marked.  

 

Kommunen er forpligtet til, at alle virksomheder behandles lige ved et eventuelt udbud. Det er 

derfor vigtigt, at alle virksomheder får del i de relevante oplysninger der er fremkommet under 

dialogen og at disse derfor kan indgå i udbudsmaterialet.  

 

Samtidig skal kommunen fastsætte tidsfrister der sikrer, at evt. tidsmæssige fordele, som en 

virksomhed har fået, bliver udlignet.  
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5. CSR – miljø og socialt ansvar  

 

På CSR-området er Frederiksberg Kommune er medlem af  bl.a. DIEH (Dansk Initiativ for Etisk 

handel), samt POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb). Kommunen er herigennem 

forpligtet til at overholde en række krav vedr. miljø og socialt ansvar og er dermed med til at sætte 

dagsordenen på dette område.  

5.1. Miljø 

For at fremme en bæredygtig udvikling har Frederiksberg Kommune fokus på miljøkrav, når der 

udarbejdes et udbudsmateriale.  

Udover de krav kommunen er forpligtet til at overholde qua sit medlemskab af POGI, har 

kommunen mulighed for at stille yderligere krav, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt. 

Muligheden for at efterspørge leverancer med en bedre miljøprofil overvejes i alle udbud og 

konsulenter fra kommunens by- og miljøområde skal inddrages i udarbejdelsen af udbudsmateriale, 

hvor det efter en konkret vurdering skønnes hensigtsmæssigt at inddrage yderligere miljøkrav.   

Udbudsloven giver bl.a. mulighed for, at kommunen kan stille krav om miljømærker som det 

nordiske Svanemærke og EU-Blomsten i udbudsmaterialet. Kommunen har dermed mulighed for at 

stille krav om bestemte mærker, men skal dog acceptere anden passende dokumentation, som 

opfylder mærkekravet.  

Der er dermed mulighed for at vælge miljømærker som et af kriterierne for tildeling af kontrakt, når 

der gennemføres et udbud. Alternativt kan kommunen fastsætte det som et mindstekrav 

tilbudsgiverne skal opfylde, når de afleverer et tilbud, eller som et krav i kontrakten - som den 

vindende tilbudsgiver efterfølgende skal opfylde.   

5.1.1. Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)  

Via medlemskab af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har kommunen forpligtet sig til at 

overholde en række ILO-konventioner vedr. etisk handel.  

Alt i alt er der tale om elleve kategorier, hver fordelt over flere ILO-konventioner.  

Det drejer sig f.eks. om forbud mod slave – og børnearbejde, retten til foreningsfrihed (f.eks. til at 

være medlem af en fagbevægelse), diskrimination på baggrund af køn, alder, religion eller seksuel 

orientering, samt sikring af et godt arbejdsmiljø.   

Den samlede opgørelse over disse konventioner findes her: http://www.dieh.dk/om-dieh/etisk-

handel/hvordan-etisk-handel/dieh-retningslinjer-for-etisk-handel/dieh-guidelines/  

Af kommunens kontraktskabeloner fremgår det, at leverandører og eventuelle underleverandører 

skal overholde disse krav.  

5.1.2. Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb (POGI) 

Frederiksberg Kommune har siden november 2012 været medlem af Partnerskabet for Offentlig 

Grønne Indkøb ( POGI).  

http://www.dieh.dk/om-dieh/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-retningslinjer-for-etisk-handel/dieh-guidelines/
http://www.dieh.dk/om-dieh/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-retningslinjer-for-etisk-handel/dieh-guidelines/
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POGI er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og omfatter pr. 1. januar 2016 i alt ti 

kommuner – heriblandt Frederiksberg Kommune - og to regioner.  

Ved sit medlemskab har kommunen forpligtet sig til at følge en række indkøbsmål for bl.a. 

børneartikler, fødevarer, papir og tryksager samt bæredygtigt træ.   

5.1.3. Affaldsreducerende og genbrugsfremmende indkøb 

Frederiksberg Kommune ønsker at fremme miljørigtige indkøb ved at stille krav om / tildele point i forhold 

til følgende faktorer, hvor det er relevant i konkrete udbud: 

- Reduceret emballageforbrug 
- Produkter der let kan skilles ad og kildesorteres, eller som er i ét genanvendeligt materiale 
Produkter lavet af genbrugsmateriale – gerne med specifikke krav til procentdel, der skal være genbrug. 

Derudover undersøges muligheden for leasing og leje (frem for køb), hvor dette må forventes at nedbringe 

affaldsmængderne, da producenterne har et større incitament for kvalitet og holdbarhed. 

5.2. Socialt ansvar 

Socialt ansvar dækker over arbejds- og sociale klausuler.  

Disse klausuler er allerede tidligere tiltrådt af kommunalbestyrelsen.  

Frederiksberg Kommune anvender arbejdsklausuler vedr. de ansattes løn og arbejdsforhold i alle 

sine kontrakter (vare, tjenester samt bygge- og anlægskontrakter).  

Sociale klausuler omfatter fokus på en række sociale tiltag. Uddannelsesklausuler hører under 

denne kategori og anvendes til at sikre, at entreprenøren/leverandøren løfter nogle sociale hensyn 

som eksempelvis at sikre elev- og lærlingepladser.     

Siden Magistratens beslutning af 9. december 2013 er der i bygge-anlægskontrakter og i store 

tjenesteydelseskontrakter  blevet opereret med et ”følg – eller – forklar princippet” 

(uddannelsesklausul),hvor kontraktens værdi, kontraktens varighed og projektets lønsum er 

afgørende for, om det skal overvejes at ansætte et vist antal lærlinge.  

Generelt har kommunen opereret med uddannelsesklausuler på bygge-anlægsområdet siden 

kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni 2009.  

Fsva. vare og  mindre tjenesteydelseskontrakter opereres med en socialklausul, hvor der på frivilligt 

niveau lægges op til dialog. På beskæftigelsesområdet er fokus rettet mod at få borgere i arbejde, i 

samarbejde med kommunens leverandører.     

Efterlevelsen af de fastsatte klausuler følges ved den løbende dialog med virksomhederne. 

I arbejdet med socialt ansvar samarbejder kommunen ligeledes med andre kommuner og faglige 

organisationer.   

 



Frederiksberg Kommunes Indkøbspolitik 2016 

 9 

6. Compliance  

Når en opgave er blevet konkurrenceudsat, og der er  indgået en aftale, er det centralt at sikre, at 

denne aftale faktisk anvendes. I den forbindelse refereres ofte til compliance.   

Begrebet compliance dækker over kommunens evne til at anvende de indgåede aftaler. 

Compliance er en vigtig faktor i forbindelse med kommunens indkøb, idet en høj compliancegrad er 

garant for, at kommunens midler forvaltes forsvarligt, og i overensstemmelse med de indgåede 

aftaler, herunder at kommunen overholder sine juridiske forpligtelser over for leverandøren.  

Udbud & Indkøb er ansvarlig for at sikre rammerne for kommunens compliance. Konkret sker dette 

gennem monitorering af compliance.  

Compliancemonitorering sker igennem et indkøbsanalysesystem, der bl.a. muliggør screening af 

aftaleanvendelse på tværs af organisationen, og medvirker til identificering af potentielle indsatser.  

For at øge bevidstheden om compliance er der planlagt tilvejebringelse af indkøbsrelateret 

ledelsesinformation inden for rammerne af FK-LIS, således at de decentrale enheder kan følge med 

i deres indkøbscompliance. Indsatsen forventes tilvejebragt i løbet af 2. halvår 2016.  

 

7. Kontraktstyring  

I indledningen blev omtalt en række principper for intelligente offentlige indkøb, der blev 

introduceret i 2013.  

Et af disse syv principper er en prioritering af implementering og kontraktstyring efter 

aftaleindgåelse, så indkøbsaftalerne efterleves, og gevinsterne realiseres. 

Dette er ligeledes elementer, der er fokus på i Frederiksberg Kommune.  

Kontraktstyring er en samlet betegnelse for en række opfølgningsmetoder, og der indgår i 

forvaltningens ”værktøjskasse” – og som omfatter:  

 Statusmøder: Møder med leverandøren en til to gange årligt eller efter behov. 

 Stikprøvekontrol: Undersøgelse af f.eks. priser, mængde, vægt, sortiment m.v. 

 Brugerundersøgelser: Undersøgelse af tilfredshed med en given aftale.  

 Fakturakontrol: Kontrol af f.eks. enhedspriser. 

 Kvalitetskontrol vha. tilbagemelding fra brugerne. 

 Compliancemålinger. Se afsnit 6.2.  

Disse forskellige opfølgningsmetoder gennemføres af forvaltningen, hvor det vurderes 

hensigtsmæssigt og ressourcemæssigt muligt.    
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8. E-handel 

Af hensyn til optimering af ressourceanvendelsen i forbindelse med indkøb stiller kommunen via det 

overordnede økonomisystem et e-handelssystem til rådighed, hvorigennem lokale indkøbere kan 

foretage deres indkøb.  

Ved indkøb af varer er det således et krav, at bestillingen foretages via e-handelssystemet i de 

tilfælde, hvor det er muligt. 

For at understøtte brugen af e-handel bliver der i langt de fleste udbud stillet krav om, at 

leverandøren skal kunne fremsende elektroniske kataloger.  

Ved visse indkøb er det dog meget ressourcekrævende for leverandøren, at fremsende elektroniske 

kataloger, da sortimentet hyppigt ændrer sig, hvilket kan medvirke til behov for daglige 

opdateringer af sortimentet. 

I disse tilfælde giver kommunen som regel accept til benyttelse af leverandørens web-shop, således 

at fordelene knyttet til e-handel fortsat kan realiseres.    

Udbud & Indkøb er ansvarlig for den daglige drift af e-handelssystemet, herunder opdatering og 

indlæsning af e-kataloger, ligesom ansvaret for brugersupporten er placeret i afdelingen.  

  

9. Aftaletyper 

Der findes flere forskellige indkøbsaftaler.  

De respektive aftaletyper er beskrevet i nedenstående afsnit.  

9.1. Kommunens egne aftaler 

Ved kommunens egne aftaler, forstås aftaler der er gennemført alene af - og alene kan anvendes af 

- Frederiksberg Kommune.  

Denne aftaletype er den mest almindelige.  

9.2. SPAR5-aftaler 

Frederiksberg Kommune er - sammen med Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal -

medlem af Indkøbsfællesskabet SPAR 5.  

Fællesudbud gennemføres, når det vurderes hensigtsmæssigt.  

Gevinsten ved disse fællesudbud er både økonomiske i form af aftaler med større volume, og dels 

en mindre ressourceindsats knyttet til gennemførelsen af de enkelte udbud.   

Ved hvert SPAR5-udbud udpeges en tovholder-kommune, der har et overordnet ansvar for selve 

udbudsprocessen, og som indgår aftalen på vegne af de øvrige kommuner.  

De øvrige kommuner bidrager med ressourcer  og kompetencer og deltager aktivt i 

arbejdsprocessen.  
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Fællesudbuddene har dermed den fordel, at kommunerne har mulighed for at kunne låne 

specialviden og kompetencer fra hinanden i forhold til at håndtere store og ofte komplicerede 

udbud. 

Eksempler på SPAR5-aftaler er indkøb af legetøj -, institutionskøretøjer og institutionsmøbler, samt 

indkøb af stomi -, urologi- og sygeplejeprodukter. 

 

10. Handlingsplan for Udbud 

Kommunens Handlingsplan for Udbud har siden B2011 dannet grundlag for en systematisk 

realisering og dokumentation af effekter på udbuds- og indkøbsområdet.  

De effekter, der er skabt via disse initiativer, udmøntes igennem Udbudspuljen. Ved indgangen til 

2015 rundede udbudspuljen 50 mio. kr. Der er dermed skabt et økonomisk råderum på 50 mio. kr. 

årligt. 

Revision af Handlingsplanen for Udbud forelægges til direktionens godkendelse én gang årligt, og 

indgår i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.  

Heri beskrives de hjemtagne effekter, igangværende projekter samt de kommende projekter fsva. 

nye udbud, genudbud, kapacitetsudnyttelse samt konkurrenceudsættelser af egne opgaver.   

 


