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Formål 
 
Det overordnede formål med 
indkøbspolitikken er at skabe de bedste 
rammer for, at Odder Kommune som 
helhed kan købe alle varer og 
tjenesteydelser på de økonomisk mest 
fordelagtige betingelser og derved udnytte 
sine ressourcer bedst muligt. Hertil 
kommer, at indkøbspolitikken skal danne 
grundlag for, at der opnås administrative 
lettelser i det daglige indkøbsarbejde. 
 
Politikken underlægges politisk behandling i 
hver byrådsperiode. 

 

Omfang og afgrænsning 
 
Indkøbspolitikken omfatter samtlige indkøb 
af varer og tjenesteydelser, der foretages i 
Odder Kommune. Ved indkøb forstås alle 
indkøb, der udløser en faktura, herunder 
også leasing. 
 
Ud over egne institutioner, omfatter 
indkøbspolitikken som udgangspunkt også 
selvejende institutioner, der modtager 
kommunalt tilskud. Dette gælder i det 
omfang, det er muligt i henhold til 
gældende driftsoverenskomster. 

 

Overordnede principper for 
indkøb 
 

 Bedst og billigst. Odder Kommune 
varetager borgernes interesser og 
skal derfor sikre, at det nødvendige 
behov imødekommes til den lavest 
mulige omkostning – bedst og 
billigst. 

 Tilstrækkelighedsprincippet. 
Udgangspunktet for alle indkøb i 
kommunen er 
tilstrækkelighedsprincippet. Det er 
således ikke nødvendigvis den 
bedste og dermed som oftest den 
dyreste vare, der skal købes. 

Kvaliteten skal være tilstrækkelig – 
forstået på den måde, at varen eller 
tjenesteydelsen lever op til det 
vedtagne serviceniveau og at den 
årlige driftsudgift sættes i relation til 
produktets levetid. 

 Etik. Enhver leverandør skal 
behandles hæderligt og korrekt, og 
ingen leverandør må holdes ude fra 
en tilbudsgivning ud fra ikke-faglige 
motiver. 

 Lokalt indkøb. Odder Kommune 
ønsker at handle hos lokale 
virksomheder i kommunen, når 
disse er konkurrencedygtige. 

 Sikkerhed. Alle køb af varer og 
tjenesteydelser skal ske under 
iagttagelse af hensyn til arbejdsmiljø 
og sikkerhed, så der må ikke 
foretages indkøb af produkter, der 
kan udgøre en sikkerhedsmæssig 
risiko for borgere eller medarbejdere 
på nogen niveauer i organisationen.  

 Medinddragelse. I forbindelse med 
udbud og indgåelse af 
indkøbsaftaler inddrages 
medarbejdere og brugere i størst 
muligt omfang, da deres viden og 
erfaringer er meget værdifulde. 
Desuden sikres åbenhed omkring 
politiske og administrative 
beslutningsprocesser. 

 
 

 

 



   

 
Regler og lovgivning 
 
Odder Kommune er underlagt de til enhver 
tid gældende udbudsregler og -love. 
Udbudsreglerne består af en række EU-
retlige og danske regelsæt. EU’s 
udbudsdirektiver sætter regler for, hvornår 
en opgave skal i EU-udbud.  
Hvis indkøbet er under EU´s tærskelværdi 
for kommunen under ét, er der ikke krav om 
udbud eller annoncering, men der vil blive 
indhentet 2-3 tilbud for at sikre Odder 
Kommune den bedste pris, tærskelværdien 
udgør ca. 1,5 mill. kr. For bygge- og 
anlægsarbejder indhentes 2-3 tilbud, når 
beløbet er over 150.000 kr.  
For yderligere information, se bilag 1. 
 
Yderligere oplysninger om lovgivning og 
beløbsgrænser findes på 
www.udbudsportalen.dk 
Alle kommunale udbud offentliggøres på 
www.odder.dk/erhverv og www.udbud.dk 

 

                  
              

Centrale indkøbsaftaler 
 
Når det skønnes fordelagtigt, vil Odder 
Kommune indgå fælles aftaler med andre 

offentlige myndigheder – eksempelvis 
KOMBIT og Statens og Kommunernes 
Indkøbs Service (SKI). 
 
Hertil kommer, at Odder Kommune er en 
del af Indkøbsfællesskabet Fælles Indkøb 
Midt (Hedensted, Horsens, Samsø og 
Odder kommuner). Indkøbsfællesskabet 
varetager indkøbs- og udbudsopgaver på 
vare- og tjenesteydelsesområderne. 
 
Indkøbsaftaler, der gælder for en eller flere 
af kommunens institutioner, indgås endeligt 
af indkøbsfunktionen i Odder Kommune. 

 

             
       

Klima- og miljøhensyn 
 
Odder Kommune er en klimakommune og 
har gennem aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening forpligtet sig til at 
reducere CO2-udledningen fra den 
kommunale virksomhed med 2 % årligt 
frem til og med 2014. Det er derfor et mål, 
at der i forbindelse med indgåelse af 
indkøbsaftaler efterspørges løsninger, der 
er medvirkende til at nedbringe CO2-
udledningen. 
 
Ligeledes arbejdes der målrettet på at 
inddrage miljøhensyn i forbindelse med 
indkøb. Hvor det er muligt tilstræbes det 
således, at kommunens indkøb overholder 
de tekniske specifikationer, som er 
beskrevet i miljømærkerne Svanen og 
Blomsten ligesom mulighed for anvendelse 

http://www.odder.dk/erhverv
http://www.udbud.dk/


   

af økologiske produkter altid skal 
efterprøves.  

 
 
Socialt ansvar 
 
Odder Kommune ønsker at udvise 
socialpolitiske hensyn.  
 
Det betyder, at sociale klausuler vil blive 
anvendt. En social klausul er en nærmere 
angivet forpligtelse for den, der vinder 
opgaven/udbuddet. Klausulerne bruges til 
at sikre, at leverandøren løfter nogle 
sociale hensyn som eksempelvis at sikre 
praktikpladser eller gøre en indsats for 
andre grupper, der har svært ved at finde 
eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet.  
 
Odder Kommune vil ligeledes medvirke til 
at sikre gode arbejdsvilkår for 
medarbejderne hos vore leverandører. 
Hvor det er relevant, skal der benyttes 
arbejdsklausuler, der sikrer ordentlige løn- 
og arbejdsvilkår.  
 
Odder Kommune forudsætter, at kommunens 

leverandører og deres underleverandører 

efterlever de internationale konventioner, som 

Danmark har tiltrådt, herunder ILO-

konventionerne. 

 

ILO har til formål at fastsætte og fremme 

internationale standarder for 

arbejdstagernes leve- og arbejdsvilkår, hvilket 

omfatter fagforeningsfrihed, retten til at føre 

kollektive forhandlinger, afskaffelse af 

tvangsarbejde og børnearbejde, ligestilling, 
arbejdsmiljø, social sikring m.v. 
 
Odder Kommune forventer, at kommunens 
leverandører og deres underleverandører  
respekterer grundlæggende 
menneskerettigheder, herunder lever op til 
FN's Menneskerettighedserklæring og Den 
Europæiske 
Menneskerettighedskonvention. 
Målsætningerne realiseres gennem 
relevante sociale klausuler, som 
indarbejdes i de respektive 
udbudsmaterialer. 
 
Det er tillige Odder Kommunes hensigt at 
prioritere Fairtrade-mærkede produkter. 
For yderligere information, se bilag 2. 
 

 
 

 
Information til leverandører 
 
Der er udarbejdet en vejledning til 
leverandører, der beskriver, hvad Odder 
Kommune forventer af sine leverandører, 
og hvad leverandørerne kan forvente af 
Odder Kommune. 
 
Vejledningen findes her: 
www.odder.dk/erhverv 
 
Odder Kommune afholder tillige et 
informationsmøde for potentielle, lokale 
leverandører en gang om året. 
 

http://www.odder.dk/erhverv


   

                                 


