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Forord
Middelfart Kommunes indkøbspolitik skal
bidrage til at realisere den politiske vision
”Broerne begynder her”, og understøtte de
tre strategier – for Grøn vækst, Fremtidens
velfærd og Planstrategien.

Som en del af indkøbspolitikken er der indarbejdet et medlemskab af POGI - Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, som er
et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Målet
Indkøbspolitikken er udarbejdet under iagt- er, at medlemskabet af POGI vil løfte ambitagelse af 4 tværgående bånd, der skal sikre tionsniveauet for grønne indkøb og være et
fokus på: Udvikling i samspil, øget vækst og middel til at sikre, at vi konkretiserer mulige
velfærd, styr på økonomien og innovativ ef- indkøbsmål, der styrker bæredygtig vækst og
fektivisering. Det forpligter.
velfærd.
Vi har et ansvar for vedvarende at have fokus på at blive en endnu mere professionel
og effektiv indkøbsorganisation med gode
indkøbsaftaler. På den måde sikrer vi, at vi
bruger vores ressourcer rigtigt.

Da indkøbspolitikken skal balancere hensyn
til omkostninger, effektivitet, sociale forhold
samt behov hos både borgeren, brugeren
og medarbejderen sammentænkt med samfundets væsentlige klima- og miljøudfordringer, er indkøbspolitikken delt op i tre afsnit:

Det er afgørende, at kommunens indkøb udvikles sammen med andre. Det vil ske gennem en praktisk involvering af brugere, virk- •
somheder, organisationer og foreninger.
Indholdet i indkøbspolitikken er på forkant i •
forhold til at udnytte vores indkøb til at påvirke markedet mod mindre miljøbelastende
produkter og løsninger, som møder fremtidens behov for en grøn omstilling og et bæ- •
redygtigt samfund.
Med et indkøbsbudget på ca. 800 mio. kroner om året kan vi bruge vores store kraft
som indkøber til at påvirke den grønne omstilling og dermed skubbe produkter og serviceydelser i en mere bæredygtig og cirkulær
økonomisk retning. Miljø- og energirigtige
produkter betaler sig på sigt. Vi skal tænke
langsigtet og medregne hele produktets levetid.

Bæredygtigt indkøb som understøtter
kommunens ønske om øget fokus på
grønne indkøb.
Samarbejde som beskriver, hvordan vi
gennem dialog og samarbejde tilstræber
at skabe udsyn og udvikle innovative,
vækstskabende og grønne løsninger.
Professionel og effektiv indkøbsorganisation, der præciserer ansvarsfordelingen af
opgaver i indkøbsorganisationen, så indkøb foregår så effektivt og professionelt
som muligt, således at der frigøres ressourcer til mere borgernær services.

Denne indkøbspolitik beskriver, hvordan
Middelfart Kommune ønsker at arbejde med
konkrete indsatsområder frem mod 2022.
Indkøbspolitikken er vedtaget af Byrådet d.
24.06.2019

Indkøb i Middelfart Kommune
Denne indkøbspolitik omfatter alle indkøb
og udbud i Middelfart Kommune. Det gælder
varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.
I Middelfart Kommune er vi underlagt EU’s
udbudsdirektiv og den danske udbudslov.
Derfor er vi forpligtede til at sende en lang
række varer og opgaver i udbud og til at følge fastlagte procedureregler for offentlige
indkøb.
Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at
alle kommunens ansatte lever op til indkøbspolitikken og overholder indkøbsaftalerne.
Når et vareområde har været i udbud, er
Middelfart Kommune juridisk forpligtet til at
anvende aftalen. Ved et eventuelt erstatningsansvar er den enkelte institution/afdeling selv ansvarlig for dette.

Vidste du, at...
•

Middelfart Kommune indkøber varer
og tjenesteydelser for ca. 800 mio. kr.
om året.

•

Middelfart Kommune har mere end
90.000 fakturaer om året.

•

Der købes ind ved flere end 3.700
forskellige leverandører.

Samarbejde
Middelfart Kommune køber hvert år ind for
flere hundrede millioner kroner. Indkøb er
derfor en væsentlig del af vores opgaveportefølje, og vi afsøger hele tiden mulighederne for at løse indkøbsopgaverne smartere.
Samarbejde er derfor et nøgleord for smart
og omkostningseffektivt arbejde med indkøb.

Indkøbsfællesskaber

Dialog
Dialog er et af Middelfart Kommunes vigtigste værktøjer i forhold til udbud og indkøb, og vi fører derfor så vidt muligt løbende
dialog med potentielle og nuværende leverandører samt brugere. Dialogen sætter os
i stand til at foretage det helt rigtige indkøb
og dermed få mest værdi for pengene.

Forudgående dialog med brugerne i Middelfart Kommune prioriteres højt, fordi den er
essentiel, når vi skal afklare hvilket behov,
som indkøbet skal dække. Når udbudsprocessen er afsluttet, trækker vi på brugernes
oplevelser og erfaringer for at vurdere, om
alt fungerer som tiltænkt, og om der er behov for justeringer. Vi er også i dialog med
I forlængelse af KL´s fælleskommunale ind- leverandørerne både før og efter et udbud.
købsstrategi vil Middelfart Kommune i for- Dialogen med leverandørerne gør os klogere
bindelse med et udbud afdække, om det er på, hvilke løsninger der findes på markedet,
hensigtsmæssigt at tilslutte sig en fællesfor- og hvilke krav vi skal stille til de produkter
pligtende aftale i Statens og Kommunernes eller ydelser, som vi køber.
Indkøbsservice (SKI).
Vi tilstræber således at skabe udsyn og udDerudover er Middelfart Kommune medlem vikle innovative, vækstskabende og grønne
af indkøbsfællesskabet KomUdbud, som er løsninger gennem dialog og samarbejde.
et samarbejde mellem 15 jyske og fynske
kommuner. Indkøbsfællesskabet giver mulig- Leverandørpolitik og samarbejde
hed for at deltage i fælleskommunale udbud. Enhver leverandør eller potentiel leverandør
Formålet med dette samarbejde er at ska- til Middelfart Kommune skal behandles sagbe stor volumen på de indgåede aftaler til ligt og retfærdigt. Åbenhed og tillid skal være
konkurrencedygtige priser. Med samarbejdet en naturlig del af samarbejdet med leverankan Middelfart Kommune gennemføre flere dørerne samtidig med, at lovgivning og mynudbud, end der ellers er kapacitet til i kom- dighedskrav er opfyldt.
munen.
Vi ønsker at indgå samarbejdsaftaler, som
Herudover undersøger vi muligheden for, om udtrykker Middelfarts Kommunes værdier
det er relevant at indgå i øvrige indkøbssam- og som er attraktive for både kommunen og
arbejder, eller om vi selv skal indgå en aftale. dens leverandører.
Middelfart Kommune deler en lang række
indkøbsbehov med de andre 97 kommuner,
5 regioner og statslige institutioner. Når offentlige aktører samarbejder, kan vi opnå
bedre og billigere indkøbsaftaler til at dække
vores indkøbsbehov.

Det skal være enkelt at byde på opgaver i
Middelfart Kommune, ligesom det skal være
enkelt at være leverandør til kommunen.
I forbindelse med udbud og tilbudsindhentningen skal materialet være gennemskueligt,
tydeligt og skal som udgangspunkt foregå
digitalt.
At afgive tilbud til Middelfart Kommune skal
ikke være forbundet med unødigt store omkostninger. Derfor har vi stort fokus på, at
der ikke stilles flere krav til, hvad tilbuddene
skal indeholde, end der er nødvendigt for at
kunne vælge den rigtige løsning.
Middelfart Kommune er en professionel samhandelspartner, og vi forventer også, at vores leverandører optræder professionelt.
Kommunens leverandører skal fremstå som
ambassadører for det gode samarbejde,
og der skal være et fælles fokus på at skabe holdbare løsninger. Konkret forventer vi,
at leverandørerne yder rådgivning/sparring
med henblik på at optimere samarbejdet, er
loyale og ikke opfordrer til køb udenfor aftalens omfang.
Viden om og indhold af kontrakter, samhandelsaftaler og tilbud må ikke videregives til
andre leverandører, tilbudsgivere eller tredjemand uden Middelfart Kommunes accept,
dog under forudsætning af overholdelse af
Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt m.m.
Middelfart Kommunes indkøbsaftaler må
ikke anvendes til privat brug.

Vidste du, at...
•

Middelfart Kommune er tilsluttet 11
af SKIs 23 forpligtende aftaler.

•

Middelfart Kommune er tilsluttet
mere end 75 individuelle aftaler i
KomUdbud.

Professionel og
effektiv indkøbsorganisation
Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at
alle kommunens ansatte lever op til indkøbspolitikken og overholder indkøbsaftalerne.
Indkøbspolitikken gælder for alle kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Tilsvarende gælder indkøb i de situationer,
hvor der ikke foreligger en fælles aftale. Jo
flere gange man skal indgå aftaler og følge
op på kontrakterne, jo nemmere og hurtigere
kan man gøre det.

Den viden om organisationens behov og
Indkøb sker decentralt på den enkelte ar- indkøb, der opbygges i hver forvaltning vil
bejdsplads. Derfor er den enkelte afdeling samtidig kunne bidrage til, at man stiller de
eller institution selv ansvarlig for at overhol- nødvendige og tilstrækkelige krav til vilkår
de indkøbspolitikken og de gældende ind- og produkter ved næste udbud.
købsaftaler.
Indkøb skal foregå så effektivt og professionelt som muligt, således at der frigøres ressourcer til mere borgernære services.
Middelfart Kommune vil fortsat arbejde på
at styrke viden om indkøb i organisationen
gennem god organisering af indkøbsarbejdet og i højere grad samarbejde om brug af
fælles aftaler på tværs af institutioner og
forvaltninger.
En forudsætning for at købe den rigtige vare
hos den rigtige leverandør er dels, at man
kender organisationens behov, og dels at
man ved eller hurtigt kan finde ud af, hvilken
leverandør Middelfart kommune har en aftale med.

Udbudsprocessen
I forbindelse med nye udbud, hvor det klarlægges, hvad en kommende aftale skal indeholde, er ledelsesfokus en nødvendighed.
Konkret betyder det, at cheferne udpeger
repræsentanter fra organisationen, der bidrager med faglig viden, indsigt i organisationens behov, erfaring fra tidligere aftaler og
har ressourcer til at kunne indgå i en udbudsproces.

Kendskabet til aftalerne og korrekte produkter på tilbudslisterne giver optimale vilkår for
professionel adfærd omkring indkøb. Ved et
tæt samarbejde med organisationen i denne
proces, hvor kommunens medarbejdere har
den bærende viden og erfaring, sikres grundEn god organisering af arbejdet med indkøb laget for at en høj aftaleloyalitet/compliance
kan derfor frigøre ressourcer til kerneopga- er til stede.
verne. Når få decentrale medarbejdere skal
bruge tid på indkøb, får de medarbejdere, Med udgangspunkt i det konkrete indkøbssom regelmæssigt køber ind, til gengæld behov, erfaringer og opgavens indhold og
mere erfaring i at bruge indkøbssystemet, kompleksitet,
udarbejdes et udbudsmateriaRAKAT og bliver dermed i stand til hurtigere
le, og der opstilles relevante tildelingskriteat finde og købe det rigtige produkt.
rier. Der forsøges i den forbindelse altid at

tilgodese en optimal konkurrencesituation
mellem Middelfart Kommunes potentielle leverandører.
I nogle udbud tildeles aftalen efter laveste
pris, men oftest ses der på sammenhængen
mellem pris og kvalitet, som vægtes ud fra

en totaløkonomisk betragtning. Derfor ses
der ikke kun på prisen, men også på andre
faktorer såsom kompetencer, produkters levetid og forventede omkostninger til drift,
vedligehold m.m.

Ansvarsfordeling for indkøb og udbud
Forvaltningsområderne:
• Deltager aktivt i udbudsprocessen i kommunens egne aftaler og ved fællesudbud
- Byde ind med relevante og passende krav
- Deltagelse i evaluering af indkommende
tilbud
- Hjælpe i implementering af aftalen
•

Indgår selvstændigt aftaler på indkøb under
100.000 kr.
- Evt. med juridisk vejledning fra Indkøbsafdelingen
- Aftaler sendes til Indkøbsafdelingen, således at aftalerne kan registreres, og rapporter bliver retvisende

•

Rådfører sig med Indkøbsafdelingen vedr. indkøb over 100.000 kr.

•

Sikrer høj E-handel og aftaleloyalitet/compliance

•

Fakturakontrol

•

Kontraktstyrer på egne aftaler samt på fællesaftaler
- Deltager i dialog med leverandører i kontraktperioden
- Tilbagemelding til Indkøbsafdelingen med
erfaring/evaluering

•

Henvender sig til Indkøbsafdelingen i god tid
(12 måneder), inden opstart af nyt udbud.

Indkøbsafdelingen:
• Rådgiver forvaltningerne omkring indkøbsjura
for varer- og tjenesteydelser, samt indkøbsstatistik.
•

Udbyder fællesaftaler med input fra forvaltningerne i forhold til relevante og passende
krav.

•

Vejleder og hjælper ved udarbejdelse af skriftlige materialer ved tilbud/udbud.

•

Vurderer i samarbejde med forvaltningerne,
om Middelfart Kommune skal tilslutte sig fællesudbud i SKI eller KomUdbud.

•

Kontraktopfølgning
- Sikrer videregivelse af informationer ved
fællesaftaler

•

Sikrer løbende drift og opdatering af RAKAT
og Kontraktstyringssystem

•

Undervisning i RAKAT

•

Yder indkøbssupport

Indkøb

E-handel

Når et vareområde har været i udbud, er I Middelfart Kommune er der fokus på at
Middelfart Kommune juridisk forpligtet til at E-handle i indkøbssystemet, RAKAT.
I RAKAT findes de konkurrenceudsatte aftaanvende aftalen.
ler, der er indgået af/eller i samarbejde med
indkøbsafdelingen. E-handel handler om at
Procesomkostninger ved
effektivisere arbejdsgange samtidig med,
forskellige typer af indkøb
at man handler mest økonomisk og miljøbevidst.
Medarbejderes tid er også penge, og derfor er
E-handel obligatorisk.
En undersøgelse foretaget af Hjørring Kommune
viser, hvor store procesomkostninger, der er i
forbindelse med køb foretaget i fysisk butik, via
telefon/mail eller hvis et køb gennemføres via
E-handel
Følgende procesomkostninger er et udtryk for,
hvor meget det koster at handle, udover de varer der indkøbes. Omkostninger er beregnet på
baggrund af medarbejdernes tid til at undersøge
og foretage indkøbet, medarbejdernes tid til
betaling/udlæg, kontering, fakturatjek og øvrige
manuelle processer.
•

Køb i fysisk butik: 330 kr. pr indkøb

•

Køb via telefon/mail: 175 kr. pr. indkøb

•

Køb via E-handel: 90 kr. pr indkøb

Indkøbsafdelingen vil til stadighed have fokus på at indgå aftaler, der kan muliggøre
E-handel.
Indkøberen har ansvaret for at kontrollere
fakturaer på varer og tjenesteydelser.
Foretages indkøbet via RAKAT, opnår man
den fordel at systemet tjekker, om priserne
er de rigtige. Er der uoverensstemmelser,
skal der ske en manuel behandling.
Hvor E-handel er muligt, er det obligatorisk.
Indkøbsafdelingen vil vedvarende have fokus
på undervisning og oplæring i RAKAT.

Compliance
Et indkøb er compliant, når indkøberen har
indkøbt den rigtige vare ved den rigtige leverandør. Middelfart kommune ønsker høj
compliance på de aftaler, der indgås. Det
forudsætter, at den enkelte indkøber og leder hver gang handler på de aftaler, der findes oplysninger om i RAKAT.
En høj aftaleloyalitet/compliance er afgørende for at kunne optimere på vores indkøb og
udløse de gevinster, der hentes hjem, når
der laves udbud. En reel besparelse på en
prisdygtig kontrakt opnås derfor først ved
køb på aftalen.

Et køb, som er compliant, vil herudover være
med til at sikre, at der ikke bruges unødig
arbejdstid på at undersøge markedet og indhente tilbud, da dette kun skal gøres ved
indgåelse af aftalen og ikke ved hvert køb.
Såfremt en leder eller indkøber vurderer, at
kommunens behov ikke kan dækkes på et
område, hvor der er indgået aftale, skal dette
give anledning til en afklarende dialog med
Indkøbsafdelingen og/eller leverandøren.

7 gode fordele ved
at anvende RAKAT
•

Nemt og intuitivt system til indkøb

•

Nemt valg af korrekt konkurrenceudsat vare
og leverandør (høj aftaleloyalitet/compliance)

•

Lave procesomkostninger i forbindelse med
indkøb

•

Giver et hurtigt overblik over gældende
aftaler

•

Automatisk fakturakontrol og kontering ved
varemodtagelse

•

Mulighed for at samle indkøb, og derved
undgå små ordrer, slippe for gebyr til forsendelse og samtidig vise hensyn til miljøet

•

Mulighed for at lave favoritlister, der gør
fremtidige indkøb lettere og hurtigere.

Vidste du, at...
•

Der er 175 aktive indkøbere i RAKAT
i Middelfart Kommune.

•

I Middelfart Kommunes indkøbssystem ligger der 68 aftaler med
et varekatalog.

•

Der er i alt 193 aftaler i RAKAT.

•

Der findes mere end 55.000 varer
i RAKAT.

•

Det er som udgangspunkt et krav
i Middelfart Kommunes udbud, at
varer kan e-handles.

Rapportering og
gevinstpotentiale
Indkøbsafdelingen vil ved hjælp af data og
rapporter sikre, at lederne har mulighed for
at følge op på deres forbrug, herunder forvaltningens eller institutionens grad af compliance og E-handel.
Indkøbsafdelingen yder gerne sparring, rådgivning og udtræk af diverse statistikker til
hjælp i indkøbsprocesser.

Bæredygtigt indkøb
Middelfart Kommune ønsker at have en an- I indkøb tænkes de globale mål for bæredygsvarlig og bæredygtig indkøbsorganisation.
tig udvikling ind, hvor det giver mening i forhold til det konkrete udbudsområde - med et
Grønne indkøb
særligt fokus på mål 8 og 12.
Middelfart Kommune vil i den kommende periode have et øget fokus på grønne indkøb. Ved at have fokus på at opfylde to af verI den forbindelse er Middelfart Kommune densmålene, vil dette have afsmittende efblevet medlem af Partnerskab for Offentlige fekt på flere af de i alt 17 verdensmål.
Grønne Indkøb (POGI). I dette partnerskab
arbejder Middelfart Kommune sammen med
mange andre regioner og kommuner for at
fremme den grønne omstilling ved i fællesskab at sætte grønne indkøbs- og miljømål.
Gennem partnerskabet opnår vi redskaber
til at opstille specifikke miljøkrav i forhold til
vores leverandører, de varer/ydelser vi indkøber samt konkrete krav til kvalitet, levetid,
indholdsstoffer, emballering, transport etc.
Indkøbsafdelingen vil i tæt samarbejde med
Teknik og Miljø have et øget fokus på grønne
tiltag.

Verdensmål
Middelfart Kommune gør en indsats for at
bidrage til FN’s verdensmål for bæredygtig
udvikling. Indkøb er oplagt at bruge som
værktøj til at ændre på måden, hvorpå vi producerer og forbruger varer og ressourcer.
Ligeledes vil der ved udbud være fokus på
at stille minimumskrav til virksomhedernes
samfundsansvar. På den måde sikrer vi, at de
leverandører vi samarbejder med, bidrager til
at løse nogle af de miljømæssige og sociale
udfordringer Middelfart Kommune står over
for.

FN’s verdensmål
• Mål 8: Anstændige jobs og
økonomisk vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv
og bæredygtig økonomisk vækst,
fuld og produktiv beskæftigelse samt
anstændigt arbejde til alle.
• Mål 12: Ansvarligt forbrug og
produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og
produktionsformer.

Vi anvender udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde efter en konkret vurdering i
forhold til de pågældende udbudsområder
og markeder, hvormed vi har mulighed for
at afvise tilbud fra virksomheder, der fx ikke
overholder miljømæssige-, sociale eller arbejdsretlige regler.

Vidste du, at...
•

Middelfart Kommune benytter sociale klausuler overfor leverandører og
underleverandører i forhold til lønog arbejdsforhold.

•

Fødevarerne i MK institutioner og
kantiner skal i gennemsnit være 60%
økologiske.

Sociale klausuler
Middelfart Kommune tager social ansvarlighed alvorligt. Det gør vi ved at benytte arbejdsklausuler i forbindelse med udbud af
tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Herved sikres, at ansatte der løser opgaver for kommunen har arbejdsvilkår og
lønninger, der ikke er mindre gunstige, end
hvad der er aftalt i overenskomsterne på de
pågældende faglige områder.
Ligeledes tager Middelfart Kommune et
medansvar for at skabe flere uddannelsesog praktikpladser ved indførelse af uddannelsesklausuler i større tjenesteydelses- og
bygge- og anlægskontrakter.

Arbejdsmiljø
Middelfart Kommune har fokus på arbejdsmiljø. Derfor skal alle indkøb foretages i
overensstemmelse med arbejdsmiljøledelsessystemet, samt underliggende politikker
og bilag, for at sikre at alle relevante indkøb
bidrager til at arbejdet foregår sundheds- og
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Ved alle indkøb hvor det findes relevant, skal
HR- og arbejdsmiljøteamet inddrages for
sparring om, hvordan der bedst opnås et arbejdsmiljømæssigt korrekt indkøb.

Denne side er med vilje efterladt uden indhold.

