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Haderslev Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik

Indkøb med holdning

Indkøbs- og Udbudspolitikken udgør sammen med de øvrige
styringsdokumenter, budgetstrategien, Kasse- og
regnskabspolitikken samt Finansiel politik, de fire
hjørnestene i Kommunalbestyrelsens Økonomiske politik.

Forbrugerkulturen i Danmark bevæger sig mod et stadigt mere
bæredygtigt fokus. En udvikling der er båret af både forbrugernes
efterspørgsel og leverandørernes innovation.

Indkøbs- og Udbudspolitikken sætter rammerne for, hvordan
Haderslev Kommune som forbruger agerer i forhold til
samfund, leverandører og klima.
Indkøb- og Udbudspolitikken evalueres en gang i hver
valgperiode.

Haderslev Kommune køber årligt varer og tjenesteydelser for
cirka 870 mio. kr. Kommunalbestyrelsen ser herigennem både en
mulighed og forpligtigelse til at være en aktiv medspiller i den
positive udvikling mod grønne og bæredygtige indkøb.
Et vigtigt element i udviklingen er et fortsat styrket
indkøbssamarbejde med eksterne offentlige samarbejdspartnere.
Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Sydjysk Udbuds
Samarbejde (SUS) og regionerne.

Den fælleskommunale indkøbsstrategi
Kommunernes Landsforening (KL) har i samarbejde
med kommunerne i 2020 udsendt en fælleskommunal
indkøbsstrategi 2020-2024.
Fokus ligger på bæredygtighed og på at øget
indkøbsfaglighed understøtter kerneforretningen og
øger professionaliseringen af indkøb.
Haderslev Kommunalbestyrelse betragter den
fælleskommunale indkøbsstrategi som et naturligt
fundament og springbræt for kommunens egen
indkøbs- og udbudspolitik, og vil med fokus på
bæredygtighed og kompetent indkøbsadfærd - sikre en
indkøbskultur, som er effektiv, tidssvarende og som
tager medansvar for udviklingen af et bæredygtig
Danmark.

Bæredygtige indkøb
For Haderslev Kommunalbestyrelse er bæredygtige udbud og
indkøb en afvejning af tre perspektiver

Haderslev Kommune tager gennem udbud og indkøb
samfundsansvar og fremmer et etisk og socialøkonomisk
ansvar hos kommunens leverandører.
I anskaffelse af varer og tjenesteydelser og ved
gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder vil Haderslev
Kommune optimere ressourceudnyttelsen.

Klimaansvar

Socialt
ansvar

Totaløkonomisk
tankegange

Haderslev Kommune indgår aftaler og kontrakter på
økonomisk mest fordelagtige vilkår under hensyntagen til
bl.a. leverandørens økonomiske stabilitet, sociale
klausuler, produkternes kvalitet, levetid og
genanvendelighed.

Haderslev Kommunalbestyrelse understøtter en kommunal
indkøbskultur med bæredygtige ambitioner.
•

Kommunens udbudsmaterialer skal indeholde grønne
fodaftryk, der tiltrækker leverandører med fokus på
innovation og udvikling af bæredygtige produkter.

•

Indgåede Indkøbsaftaler sætter rammer, der faciliterer en
bæredygtig adfærd blandt brugere, borgere og medarbejdere
i kommunen.

•

Ved indkøb af varer og tjenesteydelser motiveres indkøbere i
organisationen til køb af grønne produkter og løsninger der
kan medvirke til at nedbringe kommunens klimaaftryk.

Social Ansvarlighed

Professionalisering af indkøb
- en del af kerneforretningen
Haderslev Kommune…
… har fokus på kompetent indkøbsadfærd,
hvor optimering skaber et økonomisk
råderum til velfærd og service for borgerne

… styrker den strategiske anvendelse af
indkøbsfagligheden og udvikler løbende på
ledelsesinformation, så problemfelter
identificeres og brug af aftaler optimeres

… optimerer udnyttelsen af de teknologiske
indkøbsværktøjer, herunder e-handel, så
indkøb digitaliseres og automatiseres

Pengene skal blive i kommunen

Haderslev Kommune samarbejder proaktivt med det lokale
erhvervsliv og erhvervsrådet for at afsøge muligheder for
brugen af lokale leverandører og lokale aftaler

