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Udbud og Indkøb 

Indledning - Politikken  

Fredericia Kommunes udbuds- og indkøbs-

politik har til formål at fastlægge rammerne 

for kommunens indkøb af varer og tjeneste-

ydelser, herunder konsulentydelser og 

bygge- og anlægsopgaver. Politikken skal 

sikre, at kommunens indkøb sikrer en klog 

og ansvarlig anvendelse af kommunes re-

surser, der understøtter kommunes opga-

ver overfor borgere, virksomheder, samfun-

det, miljøet og klimaet. 

 

Fredericia Kommune skal fremstå som en 

professionel kunde overfor leverandører og 

samarbejdspartnere. Der skal sikres åben-

hed om alle de kommunale udbud og ind-

køb. 

 

Indkøb er en del af kommunernes kernefor-

retning, der har stor bevågenhed i et natio-

nalt perspektiv. Fredericia Kommune efter-

lever gældende lovgivning i sine indkøb og 

bakker op om den nationale indkøbsstra-

tegi.  

 

Fredericia Kommune vil med udbuds- og 

indkøbspolitikken sætte fokus på bæredyg-

tige indkøb og prioriterer grønnere produk-

ter i egen organisation, ligesom der stilles 

krav om dette overfor vores leverandører i 

forhold til produkter, fragt og serviceydel-

ser. Med ”bæredygtige indkøb” tager vi højde 

for både sociale, miljømæssige og økonomi-

ske forhold. Bæredygtige indkøb handler 

også om noget så lavpraktisk som eksem-

pelvis, at der alene købes det, der er nød-

vendigt for at opfylde kommunes behov, 

print undgås, og hvis det er nødvendigt at 

udskrive, så skal der sparres på toner ved 

udskrivning. Genbrug af møbler og andet 

inventar i stede for at købe nyt er også bæ-

redygtighed. Alle ansatte i Fredericia Kom-

mune skal i deres daglige handlinger under-

støtte en bæredygtighedskultur. 

 

 

 

Målsætninger  
Indkøb i Fredericia Kommune skal være 

økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvar-

ligt og skal, hvor det er muligt, gøres så at-

traktivt for det lokale erhvervsliv som mu-

ligt. 

 

Indkøb sker efter følgende overordnede 

målsætninger: 

 Økonomisk ansvarlige indkøb skal 

sikre borgere og virksomheder mest 

mulig værdi for deres skattekroner. 

 Miljømæssigt ansvarlige indkøb 

skal bidrage til den grønne omstil-

ling, og understøtte cirkulær øko-

nomi og hensyn til miljø og klima 

samt ”Fredericia for Verdensmå-

lene” og den til enhver tid gældende 

”Klimaplan”. 

 Social bæredygtighed sikres ved 

udstrakt brug af sociale klausuler, 

herunder arbejdsklausuler og part-

nerskabsmodeller. 

 Det lokale erhvervsliv skal sikres 

så optimale muligheder som muligt 

i forhold til at kunne konkurrere om 

de kommunale opgaver. 

De nævnte overordnede målsætninger er li-

stet i vilkårlig rækkefølge og skal ved hvert 

enkelt indkøb/udbud vurderes konkret i for-

hold til mulighederne for at være opfyldt. 

Hensyn til miljø og grøn omstilling, social 

bæredygtighed og det lokale erhvervsliv må 

på den korte bane gerne ”koste noget”, hvis 

det på den lidt længere bane sikrer en 

bedre understøttelse af den grønne omstil-

ling, social ansvarlighed og det lokale er-

hvervsliv. 

 

Økonomisk ansvarlige indkøb sikres gen-

nem en høj grad af professionalisering af 

indkøbsfunktionerne i kommunen, og gen-

nem medlemskab og brug af indkøbsfælles-

skaber, herunder SKI og KomUdbud. Det 

betyder, at der skal arbejdes for høj grad af 

compliance på aftaler. Der skal ske en mål-

rettet og effektiv opfølgning og styring af 
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kontrakter. E-handelsgraden skal til stadig-

hed øges, og der skal være fokus på en da-

tadrevet tilgang til opgaveløsningen. Det er 

en pligtmæssig selvfølgelighed, at den en-

kelte bestiller og leder kontrollere alle ind-

køb i.f.t om leverancen er i overensstem-

melse med det bestilte, inden en faktura be-

tales. Der kan sparres mange penge på sy-

stematisk og effektiv controlling.  

 

Miljømæssigt ansvarlige indkøb sikres 

ved at stille bæredygtighedskrav til sorti-

mentet på de enkelte indkøbsaftaler. Der 

skal være øget fokus på mærkningsordnin-

ger, forsyningskæder, logistik og transport-

forhold hos leverandørerne, ligesom TCO 

(total cost of ownership) skal bruges på rele-

vante aftaler. Fredericia Kommune skal i lø-

bet af 2022 melde sig ind i POGI-samarbej-

det (Partnerskab for Offentlige Grønne ind-

køb) og efterleve deres oplistede indkøbs-

mål for at fremme bæredygtige indkøb og 

grøn omstilling. Flere kommuner, herunder 

de største og de mest ambitiøse kommu-

ner, indenfor bæredygtighed og grøn om-

stilling, er i dag medlemmer af POGI-samar-

bejdet. 

 

Der benyttes et ”følg eller forklar-princip”, så 

relevante bæredygtighedskrav vurderes, og 

der gives en begrundelse, hvis relevante 

bæredygtighedskrav ikke bruges.  

 

Social bæredygtighed er et samfundsan-

svar, som Fredericia Kommune løfter ved 

brug af arbejdsklausuler, lærlinge-, praktik- 

og uddannelseskrav, og krav om dialog- og 

implementeringsmøder med leverandø-

rerne, hvor parternes samlede viden om 

mulighederne bringes i spil og søges opti-

meret. Beskæftigelses- og aktiveringsmulig-

heder (det rummelige arbejdsmarked) skal 

være et fast punkt i forbindelse med dialog- 

og implementeringsmøderne. 

 

Social bæredygtighed skal sættes på dags-

orden på løbende dialogmøder mellem 

kommunen, erhvervslivet og de faglige or-

ganisationer. 

 

Der benyttes et ”følg eller forklar-princip”, så 

der enten bruges relevante sociale klausu-

ler, eller det er forklaret, hvorfor der ikke er 

brugt relevante sociale klausuler. 

 

Det lokale erhvervsliv skal inddrages i en 

løbende dialog om muligheder og udfor-

dringer i forhold til deres deltagelse i kom-

munens udbud. Der er et gensidigt ansvar 

for kommunen, den lokale erhvervsforening 

og de lokale erhvervsdrivende til at sikre di-

alogen om mulighederne for, at flere lokale 

virksomheder kan komme i spil som leve-

randør til kommunen. Kommunen og er-

hvervsforeningen er initiativtagere til dialo-

gen. 

 

Der benyttes et ”følg eller forklar-princip”, så 

en kontrakts muligheder for opdeling vur-

deres konkret og bruges, eller det forklares, 

hvorfor en konkret kontrakt ikke opdeles. 

For bygge- og anlægskontrakter gælder 

princippet i forhold til anvendelse af andre 

entrepriseformer end fagentrepriser.   
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Indkøb i Fredericia 

Kommune – Det orga-

nisatoriske 
Udbuds- og indkøbspolitikken 

skal understøtte Fredericia Kom-

munes vision og ”Fredericia for 

Verdensmålene”, så effektive og 

optimale indkøb skaber bære-

dygtig vækst og økonomisk råde-

rum for politiske prioriteringer. 

 

Varer og tjenesteydelser 

Team Udbud- og Indkøb står for 

alle udbud og indkøb af væsent-

lige varer- og tjenesteydelses-

kontrakter, hvilket vil sige langt 

hovedparten af udbud over 

EU´s tærskelværdi for varer og 

tjenesteydelser på ca. 1,6 mio. 

kr. Herunder står teamet for 

langt hovedparten af alle indkøb 

på SKI-aftaler og alle indkøb på 

KomUdbuds aftaler. Yderligere 

laver eller assisterer Team Ud-

bud- og Indkøb med mange afta-

ler under EU´s tærskelværdi, når 

kontraktsummen er over 

500.000 kr., ligesom der gen-

nemføres eller assisteres i for-

bindelse med indkøb af væsent-

lige eller komplekse IT software-

aftaler. 

 

Udbuds- og indkøbspolitikken er 

gældende for alle kommunens 

afdelinger og institutioner, der 

har en selvstændig opgave i at 

implementere den. Mange ind-

køb sker decentralt på den en-

kelte arbejdsplads. Den enkelte 

afdeling eller institution er der-

for selv ansvarlig for at over-

holde udbuds- og indkøbspolitik-

ken. Indkøbsaftalerne må ikke 

benyttes til private indkøb. 

 

For at sikre en professionel ind-

købsorganisation er kommu-

nens drift og kontraktstyring af 

kontrakter i forhold til varer- og 

tjenesteydelseskontrakter i no-

gen grad centraliseret i Team 

Udbud og Indkøb, ligesom kom-

munens E-handelssystem admi-

nistreres i teamet. På den måde 

understøttes de enkelte afdelin-

ger i brugen af indkøbsaftalerne 

med rapporter om aftaleover-

holdelse, kontraktstyring og e-

handel. 

 

Hvert udbud iværksættes ud fra 

en faglig vurdering, der er udført 

i samarbejde på tværs af kom-

munens afdelinger, fagpersoner 

og institutioner. 

 

Bygge- og anlægsopgaver 

Ejendomsafdelingen og de en-

kelte fagafdelinger gennemfører 

selv udbud og tilbudsindhent-

ning indenfor bygge- og anlægs-

området, hvor både Team Jura 

og Team Udbud og Indkøb yder 

rådgivning og assisterer fagafde-

lingerne. Fredericia Kommune 

stiller som udgangspunkt ikke 

krav om sikkerhedsstillelse fra 

entreprenører, der løser opga-

ver for kommunen med en kon-

traktsum på under 1 mio. kr. 

 

Omfanget af og rammerne for 

Fredericia Kommunes anlægsop-

gaver besluttes årligt i henhold 

til de politisk vedtagne investe-

ringsoversigter om løbende ved-

ligeholds- og reparationsprojek-

ter. 

 

Udbudsplaner 

Udbud af varer og tjenesteydel-

ser samt bygge- og anlægsarbej-
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der gennemføres efter en lø-

bende opdateret og offentlig til-

gængelig udbudsplan, der sikrer, 

at Fredericia Kommune generelt 

opnår den bedst mulige konkur-

rence forud for indgåelsen af 

kontrakter. Udbud og tilbudsind-

hentning af bygge- og anlægsop-

gaver synliggøres for leveran-

dørmarkedet, så lokale virksom-

heder bedre kan orientere sig 

om kommende opgaver, og der-

med har bedre muligheder for 

at byde ind på opgaverne. En 

oversigt over det kommende års 

forventede udbud og tilbudsind-

hentninger offentliggøres på 

kommunes hjemmeside. Kom-

munen benytter et dynamiske 

indkøbssystem til at udvælge by-

dende tilbudsgivere. 

 

Brug af konsulenter 

Kommunen har også en målsæt-

ning om, at der bruges konsu-

lentbistand, viden og ekspertise 

fra egne medarbejdere, og fær-

rest mulig ekstern konsulentbi-

stand. Retningslinjer for brug af 

konsulenter i Fredericia Kom-

mune indgår som Bilag 2 til Ud-

buds- og Indkøbspolitikken. 

 

Indkøb af IT software 

Gennem de senere år er kom-

pleksiteten ved kontraktforhand-

ling af nye softwareløsninger 

steget. Ved indkøb skal der, ud 

over fagområdets behov, tages 

højde for jura, GDPR, arkivering, 

ny teknologisk infrastruktur, for-

handlingsteknik, økonomi, digi-

tal strategi for vores systemland-

skab, et flerleverandørmarked 

m.v. 

 

I forhold til IT softwareindkøb skal vi handle 

og drifte klogt, både for at spare udgifter på 

systemer, men også for at mindske de sti-

gende udgifter, vi har, på IT software-indkøb 

de kommende år. Derfor er der behov for, 

at der fokuseres på en bedre indkøbsstra-

tegi og en bedre kontraktstyring i forhold til 

IT software-indkøb. 

 

Arbejdsklausuler i kontrakterne 

Fredericia Kommunens arbejdsklausul ind-

arbejdes i alle kontrakter, der indeholder et 

element af tjenesteydelser samt i bygge- og 

anlægskontrakter. Arbejdsklausulen indgår 

som bilag til Udbuds- og Indkøbspolitikken.  

 

Fredericia Kommune stiller krav om ord-

nede danske løn- og arbejdsvilkår. Arbejds-

klausulen pålægger den valgte leverandør 

og underleverandører at sikre, at løn, ar-

bejdstid, overarbejdsbetaling, ferie og syg-

dom m.m. ikke er mindre gunstige end 

dem, der gælder for arbejde af samme art i 

henhold til en kollektiv overenskomst ind-

gået af de, inden for det pågældende faglige 

område, mest repræsentative arbejdsmar-

kedsparter i Danmark, og som gælder på 

hele det danske område. 

 

Manglende overholdelse af arbejdsklausu-

len kan medføre, at leverandøren/ entre-

prenøren bliver pålagt at betale dagbøder. 

Kommunen benytter dagbod som en alter-

nativ sanktion i de situationer, hvor kommu-

nen ikke ønsker at hæve kontrakten.  

 

Fredericia Kommune ønsker – 

som myndighed og som byg-

herre – også at sikrer, at kom-

munens bygge- og anlægsopga-

ver foregår under ordnede ind-

kvarteringsforhold for arbejdsta-

gerne. Fredericia Kommune 

sikre derfor, at der i alle rele-

vante entrepriseforhold stilles 

krav til alle entreprenører (total-, 

hoved-, fag- og underentrepre-

nører) om indkvarteringsforhold 

for deres ansatte. 
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Der skal løbende være fokus på, 

at kommunens arbejdsklausul 

kan strammes, hvis der viser sig 

behov for det, og der lovgiv-

ningsmæssigt er mulighed for 

det. 

 

For nærmere retningslinjer om ar-

bejdsklausul se Bilag 1 – Frederi-

cia Kommunes arbejdsklausul. 

 

Miljø, klima og bæredygtighed  

Fredericia Kommune har, som 

virksomhed, et ambitiøst mål 

om at være CO2-neutral i 2030 i 

form af reelle reduktioner frem 

for kompenserende tiltag.  Ud-

buds- og indkøbspolitikken er en 

naturlig forlængelse af denne 

strategi og understøtter Frederi-

cia Kommunens Klimaplan 2020.  

 

Som offentlig myndighed har vi 

en særlig forpligtigelse og et an-

svar for at gå forrest i forhold til 

at stille krav om innovative og 

grønne løsninger til gavn for 

både virksomhedernes konkur-

renceevne, miljøet og borgerne. 

Ved at stille krav til vores leve-

randører om eksempelvis sær-

lige miljømærkninger, produkti-

onsforhold og kemiindhold kan 

vi opnå tryghed for brugerne 

samtidig med, at vi lægger et 

pres på leverandører og produ-

center for at få mere miljørigtige 

og bæredygtige produkter. 

 

Indkøbsfællesskaber 

Indkøbssamarbejder har vist, at kommu-

nerne opnår endnu større mulighed for op-

timering af indkøbene, samt brugbar erfa-

ringsudveksling mellem medarbejdere. Ind-

køb af en større volumen kan give resulta-

ter i form af bedre priser, men også større 

effektivitet i indkøbene gennem deling af 

kompetencer og ressourcer. 

Det nære erhvervsliv og tæt dialog 

Fredericia Kommune arbejder for, at lokale 

virksomheder får mulighed for at deltage i 

kommunens udbud og tilbudsafprøvninger 

inden for rammerne af gældende lovgiv-

ning. Kommunen vil gennem informations-

møder og løbende dialog med lokale virk-

somheder fastholde en interesse for de of-

fentlige kontrakter. Foruden den løbende 

dialog går kommunen i teknisk dialog med 

markedet forud for et udbud, når det vurde-

res nødvendigt og gavnligt. 

 

Åbenhed og tillid skal være en naturlig del 

af samarbejdet med erhvervslivet. EU-ud-

bud og indkøb under tærskelværdierne sø-

ges i størst muligt omfang afviklet så det vil 

være muligt for små og mellemstore lokale 

leverandører at byde på opgaven eller leve-

rancen. 

 

E-handel 

Fredericia Kommune prioriterer de 

leverandører, der kan tilbyde e-han-

delsløsninger, eller som vil samar-

bejde med kommunen om at etab-

lere en elektronisk løsning, der kan 

integreres med kommunens til en-

hver tid gældende e-handelsløs-

ning. På vareindkøbskontrakter er 

det et krav, at leverandøren kan til-

byde e-handel.  

 

Ved e-handelsløsninger foregår ind-

købsprocessen og den efterføl-

gende fakturabehandling fuldt elek-

tronisk. Fra ordreafgivelse til faktu-

ramodtagelse, bogføring og beta-

ling til leverandør. Udover, at e-han-

del sikrer compliance, er det også 

med til at frigøre de indkøbsansvar-

lige fra tidskrævende administrative 

opgaver, da en e-handlet vare, der 

er bestilt, varemodtaget og fakture-

ret elektronisk, koster under 25% i 

administrative resurser i forhold til 

en fysisk handlet vare. Dette frigør 

tid til kerneopgaverne. 
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Godkendt af Fredericia Byråd den 21. marts 2022 




