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1. Indledning 
Indkøbsområdet er under forandring. Det er det ikke bare i Hvidovre Kommune, men overalt i de 
danske kommuner. 

I de seneste 10-15 år har kommunernes primært gennemført udbud med målet om at få de bedste 
varer og tjenesteydelse til den billigste pris. Det er blandt andet sket i samarbejde med andre 
kommuner, og har handlet om at købe større ind og købe ind på flere områder – og større mængde 
giver ofte bedre priser. Der har i høj grad været tale om en agenda om forsvarlig økonomisk 
effektivisering. Det er derigennem lykkedes at indhente markante besparelser – også i Hvidovre 
Kommune.  

Men i takt med at flere områder udbydes ud fra devisen større og billigere, falder 
besparelsespotentialet i nye tilsvarende udbud eller genudbud, hvorfor effektiviseringspotentialet er 
aftagende.  

Til gengæld fylder andre agendaer på indkøbsområdet. De er gennem de seneste år vokset frem og 
står i dag tydeligt som relevante for indkøb i kommunerne. Det gælder ikke mindst miljøagendaen 
og bæredygtige indkøb, men også fokus på indkøb af tjenesteydelser i de kommunale kerneområder 
- i den sociale service - står stadig tydeligere. Disse agendaer skal organisationen kunne 
imødekomme, og det kommer først til fuldt udtryk, når der træffes nogle strategiske valg og bibringes 
tydelighed og prioritering i arbejdet med agendaerne. Grundlæggende stiller de nye agendaer også 
større krav til måden at tænke indkøb, som så vil handle om meget andet end selve udbuddet og 
indkøbet.    

KL har primo 2020 vedtaget en ny Fælleskommunal Indkøbsstrategi 2020 – 2024 med fortsat fokus 
på professionalisering af de kommunale indkøb. Der bygges videre på erfaringerne fra den hidtil 
gældende strategi fra 2016 til 2020, der tog sigte på effektivisering af indkøbsområdet via bl.a. 
indgåelse af fælleskommunale indkøbsaftaler. 

Den strategi er lykkedes via et solidt kommunalt samarbejde på tværs af kommunegrænser gennem 
såvel fælles udbud som stor tilslutning til SKIs forpligtende og frivillige indkøbsaftaler. 

I den nuværende strategi indgår der forskellige aspekter af bæredygtighed og cirkulære indkøb i 
kombination med, at indkøbsfagligheden fremadrettet også skal understøtte kommunernes 
kerneopgaver indenfor de specialiserede områder.  

Denne analyse sætter på den baggrund fokus på tre væsentlige temaer i udviklingen, og dermed 
sætter den også rammen for drøftelse af, hvilke prioriteringer der skal ske i de kommende år, når 
kommunen køber ind. De tre temaer er fint afstemt med rammerne for den fælleskommunale 
indkøbsstrategi og er dermed også repræsentativ for de udfordringer kommunernes indkøbsområder 
står overfor. Relevante steder er der i analysen angivet anbefalinger i videreudviklingen af Hvidovre 
Kommunes arbejde med indkøb.    

De tre temaer er: 

1. Fortsat professionalisering af Indkøb 
2. Bæredygtigt indkøb   
3. Indkøb på de specialiserede områder.        

Analysen indledes med en præsentation af indkøbsområdet i Hvidovre Kommune, før de tre temaer 
behandles særskilt.      
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2. Præsentation af Indkøbsområdet 
Hvidovre Kommune køber årligt varer og tjenester på anlæg og drift for godt 1,5 milliarder kr.  Der 
er fordelt på mere end 110.000 fakturaer. Beløbsmæssigt er de største leverandører ikke mindst 
andre kommuner, men også virksomheder som Movia, HBR, selvejende institutioner og 
energiselskaber. Kun 6 af de 30 største samhandelspartner er det, man traditionelt vil kalde private 
vareleverandører. Målt på fakturaomfang er billedet et andet – idet de største samhandelsparter er 
fødevareleverandørerne Salling og Hørkram, mens andre store hyppigt fakturerende virksomheder 
er Abena og Lyreco (Abena levere blandt andet produkter til sundheds- og plejeområdet mens 
Lyreco bl.a. leverer kontorforsyning).  

Arbejdet med udbud har igennem de seneste 10 år, hvert år medført varige besparelser, der kan 
anvendes til sikring af anden service. Det praktiseres ved at man sammenligner forbruget og priser 
på varer et år tilbage før udbud med den nye aftale - og den opgjorte besparelse bliver nedskrevet i 
det/de pågældende områders budget ved mindre andet besluttes politisk.  

Indkøbsbesparelser bidrager permanent med 8,5 mio. kr. fra 2020 og fremefter. Dette er opgjort med 
udgangspunkt i beslutninger, der er taget alene i årene 2018-2020. Herudover kan man opgøre at 
området hvert år siden 2010 har bidraget med nye ca. 1,5 mio. om året til regnskabsresultatet.  

2.1. Regler for indkøb – grænser og principper 
Når man som offentlig indkøber køber ind, bør man principielt altid indhente flere tilbud, uanset 
købets størrelse – der er således krav om prisbevidsthed. Udover dette princip er der særlige regler 
for indkøb der overstiger nogle beløbsmæssige grænser - kaldet tærskelværdier.  

Tabel 1: Tærskelværdier: 

 Kommuner og regioner, kr. Bemærkning 
Tjenesteydelser 
og vare  

1.595.000 Beløbet beregnes pr. indkøb. Hvis indkøbet er en løbende 
anskaffelse, beregnes værdien over 48 mdr., og tærsklen er forsat 
1.595.000 kr. eller årligt 399.000 kr. Reglen gælder identiske varer 
og tjenesteydelser, hvorfor indkøbet ikke kan opdeles i flere indkøb.  

Bygge- og anlæg 39.885.000  
 

Når en kommune køber ind gælder der overordnede hovedprincipper som er ligebehandling, 
gennemsigtighed og proportionalitet. Det betyder, at alle der vil sælge til en kommune, skal have 
lige adgang til at give bud, det skal være tydeligt, hvad kommunen efterspørger, og så må kommunen 
ved udbud ikke stille krav til leverancen, der er voldsomme i forholdet til indkøbets størrelse. 

Ud over hovedprincipperne arbejdes der med fokus på Styrelseslovens regler om god 
forvaltningsskik., ligesom Hvidovre Kommunes egne interne regler vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen omkring indkøbsdisponering, jf. ”Principper for Økonomistyring” (2020) og 
”Indkøbspolitik” (2016), sætter rammerne for indkøb. 

Indkøbspolitikken beskriver bl.a. beslutningskompetencer, effektiviseringsmål og fordeling af frigjorte 
ressourcer, krav om en årlig udbudsplan, brugerinddragelse, markedsdialog, miljø- og klimahensyn, 
cirkulære indkøb, økologi og fremme af bæredygtighed. 

2.2. Ressourceanvendelsen 
Et væsentligt element i indkøbsarbejdet er samarbejde med andre kommuner. Baggrunden for dette 
er primært, at selve arbejdet med udbud stort set er den samme fra kommune til kommune. Derfor 
har der historisk set været et naturligt incitament til at effektivisere udbudsarbejdet gennem 
samarbejde – hvor kommunerne, så er skiftedes til at være drivende for arbejdet med den konkrete 
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udbudsforretning. Hvidovre Kommune deltager som én af 10 kommuner i VIF samarbejdet 
(Vestegnens Indkøbsforum – Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, 
Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk). 

Med den udstrakte grad af samarbejde giver det mening at sammenligne ressourceforbruget ud fra 
dette samarbejdsperspektiv.  

Tabel 2 viser en oversigt over de personaleressourcer og fordeling af personale i forhold til 5 centrale 
arbejdsområder, som de samarbejdende VIF-kommuner i dag anvender på indkøbsfunktionerne. I 
forlængelse heraf kan der sammenlignes med Gladsaxe og Fredensborg Kommuner, eftersom de 
to kommuner har taget nye initiativer på indkøbsområdet. 

Tabel 2: Ressourcefordeling / antal ansatte i indkøb set ift. antal indbyggere i kommunen. 

Kommune Årsværk Udbud Contract 
manage-

ment 

e-handel 
og 

analyse 

CSR. Bæredyg-
tighed 

Dækker 
flere/alle 
opgaver 

Årsværk pr. 1.000 
indbyggere 

Hvidovre 4 1,5 1 0,5 Ekstern   1 0,075 

Albertslund 2       Ekstern   2 0,073 

Brøndby 2 0,5   0,3   0,5 0,7 0,057 

Dragør 1           1 0,069 

Glostrup 2   1       1 0,086 
Høje-
Taastrup 4,5 2 1 1   Indgår i 

udbud 0,5 0,087 

Ishøj 1           1 0,043 

Rødovre 2,5 1   0,5     1 0,061 

Tårnby 3             0,070 

Vallensbæk 3 1 0,5 0,5     1 0,182 
Gennemsnit 
VIF-komm.               0,080 

                  

Gladsaxe 7 4   1   1 1 0,101 

Fredensborg 11,5 5 3,5 2     1 0,281 
Gennemsnit, 
alle               0,099 

 

I forhold til personaleressourcer i indkøbsfunktionerne er der ikke den store forskel på VIF-kom-
munerne. Stillet overfor Fredensborg Kommunes tiltag omkring et meget målrettet arbejde med 
sikring af såvel udbudsarbejdet som contract management på samtlige kommunens aftaler, er der 
en meget stor forskel i den kommunale indkøbsindsats. Tendensen på indkøbsområdet er, at 
kommunerne arbejder bredere med indkøb således, at man fremadrettet også skal dække contract 
management, csr og bæredygtighed (herom senere). 

2.3. Samarbejde om indkøb og udbud - VIF, SKI, Hvidovre 
Som nævnt samarbejder VIF kommunerne primært om de traditionelle opgaver i tilknytning til indkøb 
og udbud, herunder fælleskommunale udbud samt udbud i SKI-regi (se afsnit 5.2). Kommunerne 
koordinerer indsatsen således, at VIF så vidt muligt er repræsenteret i alle ekspertgrupper i SKI med 
henblik på sikre gode vilkår for VIF-kommunerne. 
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SKI – Staten og kommunernes Indkøbsservice – udbyder på vegne af den offentlige sektor 
indkøbsaftaler. Rationalet i anvendelse af SKI aftaler er, at den enkelte kommune derigennem ikke 
selv behøver at lægge lige så mange kræfter i formelt udbudsarbejde, der til tider kan være ganske 
omfattende. SKI udbyder mange kommunale varer og tjenesteydelser herunder køb af fødevarer, 
kontor- og forbrugsartikler, it-hardware, tele- og datanetværk og software mv. 

Hvidovre Kommune anvender i dag som hovedregel SKI’s aftaler ud fra et princip om ”følg eller 
forklar”, hvilket indebærer, at der skal være tungtvejende grunde til ikke at anvende aftalerne i SKI- 
regi. 

Udover VIF- og SKI-udbud foretager Hvidovre Kommune også udbud i eget regi, hvor dette giver 
mening.  

Ved det konkrete udbud er der stor brugerinddragelse, idet der som standard etableres faglig 
brugergruppe, der har til opgave at udarbejde de faglige krav til udbudsmaterialet. Udover 
brugergrupper inddrages Ældreråd og Handicapråd i udbudsprocessen på de områder, der berøres 
af Serviceloven.  

2.4. Samarbejde med Albertslund og Glostrup 
Baggrunden for samarbejde mellem kommunerne er ofte at udbudsområdet i den enkelte kommune 
varetages af ret få personer. Det gør indkøbsfunktioner til et fagligt udsat område. Da der samtidig 
er efterspørgsel efter personale med indkøbskompetencer, kæmper mange kommuner med 
rekruttering af kvalificerede medarbejdere, og der er stor jobrotation, som følge af stor konkurrence 
på en del af arbejdsmarkedet. Samarbejde mellem kommuner vil kunne bidrage til at styrke 
fagligheden og de faglige miljøer og dermed også fastholde kompetencerne på området.  
På den baggrund har kommunaldirektørerne i Albertslund, Glostrup og Hvidovre siden efteråret 2019 
igangsat et tættere samarbejde mellem de respektive Indkøbsenheder – et samarbejde der rækker 
udover VIF samarbejdet.  
 
Det tværkommunale samarbejde omhandler i første omgang tre indsatsområder: 
 

• Indkøb og ledelsesinformation 
• Kontraktstyring / contract management 
• E-handel 

 
Målet med samarbejdet er at kvalitetsudvikle og effektivisere de enkelte indkøbsfunktionens arbejde 
de tre kommuner imellem.  
 
På sigt vil der være tale om yderligere samarbejde ud fra de erfaringer der opnås fra de tre 
nugældende indsatsområder. 

3. Tema 1: Professionalisering af indkøb 
Det første af tre temaer om udviklingen af indkøbsarbejdet i Hvidovre Kommune handler om 
professionalisering af indkøb, og dækker primært tre underliggende forhold.  

• Fortsat reduktion af udgifter, der er forbundet med det ”at købe ind”.  
• Øget aftaleanvendelsen (compliance) af de indgåede aftaler.  
• Øge indsatsen for en målrettet og effektiv kontraktstyring – efter kontraktens indgåelse. 
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3.1. Transaktionsomkostninger – ”at købe ind”  
Som led i professionaliseringen af kommunens indkøb blev der i 2018 indført e-handel i Hvidovre 
Kommune. E-handel har bidraget til en delvis professionalisering og effektivisering af 
indkøbsprocesserne, der i stigende grad foregår it-baseret. Institutionerne har med e-handel fået 
adgang til overblik over bestillinger, priser, varernes beskaffenhed samt et markant bedre overblik 
over, hvor og hvad der skal indkøbes.  

Der udestår fortsat en yderligere indsats for, hvordan man anvender e-handel, bl.a. organisering af 
indkøbene i den enkelte bestillende enhed, bestille færre men større ordrer, samt samordning af 
indkøb, så der ikke sker mange ad-hoc indkøb.  

En forudsætning for dette er en analyse af, hvad der konkret er muligt på de enkelte fagområder, 
idet der fx er stor forskel på potentialet i samordning af indkøb i større enheder frem for små.  

Kommunernes Landsforening (KL) har i forbindelse til det landsdækkende dataindsamlingsprojekt 
opgjort kommunernes brug af e-handel. Hvidovre Kommune ligger som det fremgår af figur 1 over 
landsgennemsnittet, om end de danske kommuner ligger relativt lavt. Generelt skal man betragte 
data for compliance med forsigtighed, idet relative få store enkeltstående indkøb kan få stor 
indflydelse på størrelsen af compliance (fx store indkøb af IT-udstyr). På overordnet niveau kan 
compliancedata dog anvendes til dokumentation for udviklingen.    

Pt. indeholder kommunens E-handels-system, ca. 148.000 forskellige varer, 136 aftale og 51 
leverandører. 

Omsætningen i E- handelssystemet har hidtil ligget på mellem 20- 25 mio. kr. om året. 

➢ Af hensyn til den fortsatte udvikling i compliance bør der opstilles mål for udviklingen i 
compliance. 

Figur 1
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Af figur 2 fremgår udviklingen i e-handelsgraden for Hvidovre sammenlignet med en række 
nabokommuner (alle er VIF kommuner)  

Figur 2:  

 

Sammenlignet med de opgjorte seks VIF-kommuner ligger Hvidovre Kommune placeret i toppen 
sammen med Vallensbæk og Rødovre i e-handelsgraden målt på forbrug mens Hvidovre alene med 
Vallensbæk ligger i top målt i forhold til antal indkøb. Dette indikerer at Hvidovre har relativt mange 
indkøb for relativt store beløb – i modsætning til fx Rødovre der har færre konkrete indkøb men for 
væsentlig større beløb. 

 

➢ Der kan arbejdes med principper for indkøb der minimere transaktionsomkostningerne   

3.2. Compliance  
Compliance er udtryk for anvendelsesgraden af de indgåede indkøbsaftaler. 

At måle anvendelsesgraden har vist sig at være en vanskelig størrelse i kommunerne – 
hovedårsagen hertil er, at indkøb af varer og tjenesteydelser udenfor aftaler vanskeligt kan gøres 
op, medmindre der gennemføres detaljerede gennemgange af fakturaer på bilagsniveau. Derudover 
gælder det, at en række områder er dækket af aftaler, der vanskeligt lader sig rubricere. Et eksempel 
på dette er møbler/inventar. Området er dækket af en forpligtende aftale fra SKI på 
kontormøbler/inventar, men derudover også fire frivillige SKI-aftaler på loungemøbler, 
undervisningsmøbler, plejemøbler og institutionsmøbler.  

Eksempel :  

Data fra 2020 viser, at ”Kolon Total Inventar” er den største leverandør til kommunen 
indenfor kategorien inventar. Ved en gennemgang af fakturaer og firmaets 
hjemmeside fremgår det, at der leveres specialinventar til blandt andet fysiklokaler / 
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hjemmekundskabslokaler mv., - hvilket ikke er dækket af kommunens eksisterende 
indkøbsaftaler.  

Hvidovre Kommune ved omvendt at en række aftaler følges, hvad der svarer til 100% - hvilket 
skyldes at det er aftaler med ret entydige varer. Det gælder produkterne kopi- og printudstyr, vejsalt, 
og drivmidler. Derudover også kontorartikler, forbrugsartikler, sygeplejeprodukter, og vikaraftalen for 
Sundhed- og Ældreområdet. 
 

Opgørelse af compliance på aftalerne kræver i dag et stor manuelt arbejde, hvilket primært skyldes 
det samlede indkøbs kompleksitet.  Af tabel 3 fremgår imidlertid en opgørelse af compliancetal på 
større repræsentative aftaleområder i SKI regi som viser spændvidden i compliance på obligatoriske 
aftaler.   

Tabel 3: Udvalgte compliancedata 

 
Leverandør / aftaletype 

 
Compliance 

 
Køb hos 
rigtig 
leverandør 
 

 
Køb hos 
forkert 
leverandør 

Abena A/S 
SKI aftale på børnebleer 

89,57% 7,57% 2,86% 

Personalegruppen A/S 
Vikarydelser på sundhedsområdet 

95,17% 0,00% 4,83% 

Hørkram A/S 
Fødevare til storkøkkener 

69,81% 11,88% 18,05% 

Frellsen Kaffe A/S 
Kaffe & te produkter 

76,22% 9,79% 11,60% 

Lyreco A/S 
Kontorartikler, kopipapir og formningsartikler 

75,90% 10,74% 13,36% 

OneMed A/S 
Urologi og kateter produkter 

46,57% 50,78% 2,66% 

Comm2ig A/S 
Tablets 

89,89% 6,37% 3,74% 

Invacare A/S 
Hospitalssenge 

46,86% 53,14% 0,00% 

Oluf Brønnum & Co A/S 
Køkkenudstyr 

34,60% 41,06% 24,33% 

Anm: ”Compliance” udtrykker korrekt leverandør og vare omfattet af indkøbsaftale, ”Købt hos rigtig leverandør” udtrykker 
korrekt leverandør men produkt udenfor indkøbsaftalen, ”Købt hos forkert leverandør” udtrykker køb udenfor aftale og 
hos anden leverandør.   

For de køb der sker hos korrekt leverandør men ikke korrekt vare, kan det skyldes, at der er tale om 
en erstatningsvare – fordi vare på aftalen er udsolgt i købssituationen, ligesom det kan skyldes at 
varen er omfattet af serviceloven, hvor det er en aftale vedrørende produkter hvor der for borgeren 
er frit valg – det gælder eksempelvis urologiprodukter. For de indkøb, der er sket hos forkert 
leverandør, er købet sket uden for aftale.  
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3.3. Kontraktstyring – Contract Management  
Det tredje indsatsområde er en systematisk tilgang til det at styre kontrakterne, når de først er indgået 
– således, at vi får det vi aftaler i kombination med at leverandører overholder deres forpligtelser 
gennem hele kontraktperioden – såvel indholdsmæssigt som processuelt. Dette område har 
traditionelt ikke været højt prioriteret i indkøbsarbejdet i de danske kommuner, men i takt med 
bevidstheden om en potentiel økonomisk effektivisering og kvalitetsmæssig udvikling har det 
stigende fokus. Som det fremgår af tabel 2 er det langt fra alle kommuner, der endnu har et særskilt 
fokus på dette udviklingsområde.     

I Hvidovre Kommune har vi én ressource dedikeret til Contract Management (CM). Der arbejdes 
primært med de aftaler, der er indgået i VIF, SKI eller eget regi. Kontraktopfølgningen er begrænset 
til løbende justering af vare-, ydelses- og prislister og på visse aftaler opfølgende møder med 
leverandørerne, Herudover har CM stor relevans for kontraktindgåelser om tjenesteydelser på de 
store kerneområder – fx de børne- og voksenspecialiserede områder. For dette emne henvises der 
til tema 3 nedenfor.        

4. Tema 2: Bæredygtige indkøb   
Med bæredygtighed menes et øget hensyn til miljøansvar, at påtage sig et socialt og etisk ansvar 
samt at arbejde ud fra en totaløkonomisk tankegang.  

4.1. Indkøb og miljøansvar 
Klimadagsorden er en tværgående agenda – også i Hvidovre Kommune, hvor arbejdet med en 
klimaplan for Hvidovre Kommune involverer en lang række fagligheder – herunder indkøb. 
 
Når man tænker klima ind i en indkøbssammenhæng er det især temaer som transport, mad og 
madspild, elforbrug, bygninger, cirkulær økonomi der kan bidrages med. Temaerne har især 
forskellig indflydelse på kommunens indkøb, og der er eksempelvis fokus på transport, som søges 
minimeret ved færre leveringer af varer, krav om minimumsordre, samt faste ugentlige 
leveringsdage. Det er tillige områder, hvor leverandører også har en interesse i forhold til optimering 
af deres drift udover miljøhensynet.   
 
For så vidt angår indkøb af fødevarer, har kommunen siden 2015 arbejdet for at, minimum 60 % af 
fødevarerne til kommunens køkkener skal være økologiske. Køkkenerne arbejder sikkert mod målet 
med den yderligere ambition, at kommunens institutioner skal nå målene om 90 % økologi. 
 
I tabel 4 viser kolonnen ”nettovægt”, at 0-6 års-institutionerne er godt på vej mod de 90 % økologi.  
Nettovægt udtrykker vægten af den rene vare – eksklusiv emballage mv. – og anvendes for at 
eliminere prisfølsomhed i indkøbet.  
 
Det samme gælder Kommunekøkkenet, som leverer til flere af kommunens plejecentre. Men de 
større køkkener er udfordret på omlægningen til økologi på grund prissætningen på økologisk kød. 
 
Tabel 4. Opgørelse af økologi, fødevarer på udvalgte områder. 

Plejecentre 4 – øko % Nettovægt – øko % 
Børneinstitutioner 0-6 år 72,63 % 81,59 % 
Kommunekøkkenet 51,55 % 68,30 % 
2 Plejecentre  26,40 % 30,45 % 
Rådhuskantine 36,48 % 49,51 % 
2 Caféer 14,65 % 18,55 % 

 
Ser man på nettovægt og økologiprocenten er Hvidovre Kommune blandt landets 10 bedst 
placerede kommuner, jf. Figur 3 nedenfor 
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Figur 3 kommunernes økologiprocent 2019, jf. SKI dataanalyse 

 
 
Omkring elforbrug og bygninger anvender kommunen SKI’s forpligtende aftaler på belysning, hvor 
der er adgang til led-belysning på den forpligtende belysningsaftale. På produktområder som 
kopiprintere, it-udstyr, hårde hvidevarer anvender kommunen de forpligtende SKI-aftaler, hvor 
energiforbrug er et blandt flere kvalitative parametre, der måles og tildeles på. 
 
Med det stigende fokus på miljø- og bæredygtighedsdagsordenen vil administrationen i 2021 arbejde 
videre med en revision af kommunens indkøbspolitik således, at Hvidovre Kommune stiller krav til, 
at indkøbene sker som grønne indkøb herunder krav om økologi og anvendelse af miljømærkede 
produkter og indførelse af standarder, der bidrager til sikring af en grøn og mere bæredygtig 
omstilling af kommunens indkøb. 
 

4.2. Cirkulære indkøb  
Indkøb i en bæredygtighedsdagsorden er fyldt med dilemmaer, eftersom indkøb forbindes med at 
købe nyt, og tankegangen omkring udbud og indkøb i kombination med bæredygtighed og cirkularitet 
fortsat er under ”udvikling”.  

Når man taler miljøbevidsthed, kan man ikke undgå at tale cirkulære indkøb. Cirkulære indkøb og 
den cirkulære tænkning er ikke modsætninger, men hidtil har kommunens fokus været på 
anskaffelse og indkøb og ikke på, at ting eller dele af ting kan genbruges/recirkuleres med henblik 
på at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst 
muligt. Dette er under forandring. SKI-aftaler på møbler og inventar indeholder således og som 
eksempel genbrugsmøbler. Tilsvarende er på vej på it-udstyr i kombination med, at mange 
leverandører allerede i dag har fokus på, at deres produkter tages tilbage med henblik på mest mulig 
genanvendelse. 

 

Eksempel :  

Ved SKI’s udbud af hårde hvidevarer, konkurreres der på servicering, energiforbrug, 
recirkulation af produkter fremfor, at konkurrere på levetid og garanti. Med samtidig 
hovedvægt på garanti må det formodes, at kvaliteten i produktet øges til gavn for 
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miljøet. Miljø og bæredygtighed vil få en langt højere prioritering på producentsiden, 
eftersom de kommer til at indestå for produkter fremfor at servicere og udskifte. 
Fullservice i kombination med leje/leasing af udstyr kan være én blandt flere modeller 
i et fremtidigt indkøb, eftersom det kan være med til at sikre den bedst mulige 
udnyttelse af et produkt.  

I forlængelse af eksemplet bør Hvidovre Kommunes indkøb af varer ved nybyggeri og renoveringer 
fokuseres. Det gælder især områder som hårde hvidevarer, møbler, inventar, it- og av-udstyr, 
udearealer til leg mv. Vi skal ikke alene selv, men også vores eksterne rådgivere skal være 
opmærksomme på anvendelsen af de aftaler, man er forpligtet til via SKI, VIF eller Hvidovre 
Kommunes egne udbud. 

➢ Cirkulære indkøb bør i større omfang indtænkes i indkøbsarbejdet.  

4.3. Samarbejde om miljø  
Når Hvidovre Kommune selv udbyder eller indgår i VIF- og SKI-udbud, stilles der relevante miljø- og 
sikkerhedskrav. Det gælder minimering af energiforbrug, recirkulering af emballage eller forbud mod 
skadelige ftalater og pvc i sygepleje- stomi-, og urologiprodukter, legetøj, engangs- og kontorartikler. 

VIF-kommunerne, herunder Hvidovre, deltager i en række samarbejder, erfa-netværk mv. omkring 
vidensopbygning i forhold til miljø, bæredygtige og cirkulære indkøb, tco-beregninger mv. (tco står 
for Total Cost of Ownership, og måler summen af omkostninger ved anskaffelse af et produkt og 
omkostninger til brug af produktet i brugsperioden)  De pågældende netværk drives af bl.a. Gate21, 
POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) og senest i KKR Hovedstadens tværkommunale 
initiativer vedrørende den grønne omstilling. 

For så vidt angår sidstnævnte, er der udarbejdet forslag til syv VIP-projekter, hvoraf det ene projekt 
omhandler, cirkulære indkøb. I den sammenhæng er målsætningen, at alle kommuner inden 
udgangen af 2022 har besluttet en indkøbspolitik eller indkøbsstrategi, hvori man forpligter sig til at 
fremme cirkulære indkøb. Endvidere peger KKR på tre til fem områder, hvor der i forbindelse med 
kommende kommunale og regionale udbud indarbejdes miljøkrav eller, hvor der på anden måde 
arbejdes med cirkulære indkøb.  

4.4. Samfundsansvar  
Hvidovre Kommune stiller sociale og etiske krav til leverandørerne. Det sker under de rammer, der 
er beskrevet i kommunens indkøbspolitik. Det er krav om, at leverandører og deres 
underleverandører overholder de lovgivningsmæssige forpligtelser. Det gælder fx arbejdsmiljø, etisk 
og socialt ansvar samt de konventioner, love og rettigheder, der er i forhold til bl.a. tvangsarbejde, 
børnearbejde, arbejdsmiljø og organisationsfrihed.  

4.5. Arbejdsklausuler  
Hvidovre Kommune skal ikke medvirke til social dumping, og derfor bruger kommunen 
arbejdsklausuler om løn- og arbejdsvilkår. En arbejdsklausul defineres som en klausul, hvor løn, 
arbejdstid og andre arbejdsvilkår for egne leverandører og underleverandører skal nivellere de 
forhold, der gælder for overenskomstdækket arbejde af samme art inden for samme fag.  

Hvidovre Kommune har siden august 2018 samarbejdet med PwC om stikprøvekontrol af 
arbejdsklausuler i kommunens kontrakter. I maj måned 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at 
tilslutte sig et samarbejde omkring arbejdsklausuler. Et samarbejde med Albertslund og Rødovre og 
Københavns Kommunes CSR-enheden (Corporate Social Responsibility) hvor arbejdet vil foregå 
fra.   
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I grundmodel for samarbejdet ansættes der en medarbejder i Hvidovre Kommune med arbejdssted 
i Københavns Kommunes CSR-enhed, således at erfaring og viden opbygges og kan delagtiggøres 
kommunerne imellem. Udgiften deles forholdsmæssigt mellem Albertslund, Rødovre og Hvidovre 
Kommuner ud fra indbyggerantallet. 
 
Sideløbende med arbejdsklausuler arbejder Hvidovre Kommune også med sociale klausuler. Det 
kan fx være uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud. Det har senest givet sig udslag i, at 
Erhvervsministeren har bekræftet, at Hvidovre Kommune som ordregiver af mindre 
håndværksopgaver kan stille krav til virksomhederne om, at de skal have lærlinge/elever ansat også 
bagudrettet. Fremadrettet kan det have betydning for den måde, hvorpå særligt bygge- og 
anlægsopgaver udbydes. 

Hvidovre Kommune har herudover etiske restriktioner i forbindelse med placering af kommunens 
likviditet, ligesom det er afdækket i hvilket omfang kommunale indkøb stille krav om acceptabel etisk 
adfærd i forhold til skatteplanlægning.  

➢ Rammer for etiske indkøb bør indgå i en revision af indkøbspolitikken.  

5. Tema 3: Indkøb på de specialiserede områder   
Det tredje tema omhandler indkøb på de specialiserede områder – det handler om samspillet mellem 
indkøbsfaglighed på den ene side og om fagfagligheder på den anden side. Hidtil har eksempelvis 
rådgivning til håndtering af kontrakter på socialområdet, været håndteret af de enkelte centre, som 
køber ydelser for borgere på det sociale område. Ikke mindst i takt med de vedvarende økonomiske 
udfordringer på de specialiserede socialområder er kontraktstyring en af nøglerne til både at sikre 
borgerne de rette ydelser til den rette kvalitet, men også at det sker til den rigtige pris. Det handler 
om indkøbsfaglighed til forhandling med leverandører på fx beskæftigelsesområdet eller til at 
optimere aftaleindgåelse med institutionstilbud til unge eller handicappede borgere. 
Indkøbsfagligheden og fagområderne kan sammen indløse væsentlige potentialer – økonomisk, 
styrings- og kvalitetsmæssigt. Med andre ord der er et stort potentiale i udviklingen af dette 
samarbejdsområde.    

5.1. Indkøb på de specialiserede områder og i samarbejde med centrene 
I Hvidovre har der det seneste år været indledt et sådant samarbejde – konkret mellem 
Indkøbsområdet og centrene Handicap og Psykiatri, Skole og Uddannelse samt Børn og Familier. 
 
Drøftelserne bygger bl.a. på det udbudsarbejde Hvidovre har deltaget i henholdsvis 2019 og 2020 
på STU-ydelser (Særligt tilrettelagt undervisning for unge over 18 år) og Dagbehandling for børn og 
unge i 2020. De to udbud er foretaget som fælleskommunale udbud med henholdsvis Lyngby-
Taarbæk og Københavns kommuner i spidsen. Her er indkøb på socialområdet blevet mere 
gennemsigtigt og tydeligt, uden at det er gået ud over mangfoldigheden. Erfaringerne herfra er værd 
at arbejde videre med i et Hvidovre perspektiv, eftersom fagfagligheden mødes med udbuds- og 
kontraktstyrings-kompetencer i de enkelte kommuner. 
 

Eksempel:  
 
I forbindelse med udbud er der udarbejdet skriftlige vejledninger til fagpersonerne 
således, at de hurtigt kan skabe sig et overblik over aftalegrundlaget, hvilke tilbud kan 
anvendes, kategorisering af tilbud, prisstruktur, hvilke krav der kan stilles til tilbuddene, 
undervisnings- og behandlingskrav samt rammer for samarbejdet med leverandørerne. 
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Samarbejdet med andre kommuner om udbuddet på de sociale områder har vist sig som en styrke 
da alternativet ofte har vist, at der kan være betydelige forskelle kommunerne imellem på kontrakter 
indgået med samme leverandør vedrørende anskaffelse ydelse.  
 
Et særligt fokusområde er øget fokus på kontrakt- og leverandørstyring. Analyser viser, at kommuner 
med fokus på leverandør- og kontraktstyring på de sociale områder i højere grad indgår egen-
udarbejdede kontrakter og vilkår, mens der hos kommuner med mindre fokus på leverandør- og 
kontraktstyring er en klar tendens til, at kontrakternes indhold er udarbejdet af leverandørerne. Dette 
indebærer en risiko for, at leverandørerne i for høj grad præger de styringsmæssige håndtag.  
 
I Hvidovre Kommune er der ansat én Contract Manager, der for nuværende har fokus på de it-
kontrakter, som Hvidovre Kommune har indgået. I dette arbejdes sikres overholdelse af 
udbudsregler, samt overholdelse af aftaler således, at der ikke anskaffes ydelser og udstyr udenfor 
it-aftalerne bl.a. gennem en tæt dialog med brugere og leverandører på de mest kritiske aftaler. 
Tilsvarende tilgang kan sammen med faglighederne på socialområdet give stor værdi for Hvidovre 
Kommune og ikke mindst de borgere, der gør brug af tilbuddene.  
 

➢ Det kan anbefales at kontraktfagligheden ind i dette arbejde styrkes.    

6. Konklusion 
Denne temaanalyse stiller skarpt på Hvidovre Kommunes indkøb af varer og tjenesteydelser, 
herunder vores organisering, anvendelse af kommunens indkøbsaftaler og arbejde med indkøb set 
ud fra en miljø- og bæredygtighedsdagsorden samt ikke mindst kommunens håndtering af kontrakt-
styring og csr-arbejdet. 

Når man i de kommende år taler om kommunale indkøb – vil man tale om meget andet end indkøb 
af vare og tjenesteydelser til den bedste og billigste pris. Indkøb vil også handle om effektivisering 
og kvalitetsudvikling af en stor del af kommunens udgiftsdrivende aktiviteter og det vil være et 
værktøj til at sætte politiske mål for kommunens input og påvirkning af bæredygtighed. Dette kræver 
politiske beslutninger og nye initiativer som denne analyse har søgt at sætte rammen for. 

Undervejs i analysen er der opstillet følgende anbefalinger  

➢ Af hensyn til den fortsatte udvikling i compliance bør der opstilles mål for udviklingen i 
compliance. 

I dag er det reglen i organisationen, at man skal anvende de aftaler, der er indgået med leverandører. 
Indkøbsområdet følger udviklingen i compliance (anvendelsesgraden), men det anbefales at 
Økonomiudvalget vedtager mål for udviklingen af i compliance.     

➢ Der kan arbejdes med principper for indkøb, der minimere transaktionsomkostningerne 

Anskaffelsen af Rakat (E-handel) har medvirket til en forenkling af de administrative arbejdsgange i 
tilknytning til selve indkøbet af vare, og Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 indarbejdet 
besparelse på denne baggrund. For yderligere at styrke dette arbejde anbefales det, at der 
udarbejdes principper for yderligere at effektivisere og dermed minimere transaktions-
omkostningerne ved indkøb.    

➢ Cirkulære indkøb bør i større omfang indtænkes i indkøbsarbejdet og  
Rammer for etiske indkøb bør indgå i en revision af indkøbspolitikken 

Det anbefales at Indkøbspolitikken revideres bl.a. med henblik på styrkelse af Indkøbsområdets 
arbejde ind i cirkulære og etiske indkøb.    
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➢ Det kan anbefales at kontraktfagligheden i indkøbsarbejdet styrkes. 
 
Hvidovre Kommune arbejder med udbud og sikring af gode indkøbsaftaler, hvor kvalitet, 
leveringsbetingelser, miljøkrav og csr-elementer allerede er vigtige parametre. Den fulde effekt af 
dette kræver, at der til stadighed er fokus på, at organisationen anvender aftalerne korrekt, således 
at der er compliance på indkøbsaftalerne. Det endelig mål er, at kommunen sikrer en solid 
kontraktopfølgning således, at brugerne og i sidste ende borgerne oplever en ordentlig kvalitet og 
prioritering i kommunens indkøb. 

Det anbefales på den baggrund, at arbejdet med kontraktstyring styrkes gennem afsættelse af 
ressourcer til den rent kontraktuelle faglighed og opfølgning, som sammen med øvrige fagligheder 
kan udvikle kontraktstyringsområdet. 
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