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Indledning
Køge Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik sætter spot på de
områder, som Køge Byråd ønsker at sætte særlig fokus på som
professionel indkøbsorganisation. Indkøbs- og udbudspolitikken peger
på effektive udbudsprocesser, professionel kontraktstyring og et øget
fokus på compliance som vejen til mere velfærd for de ressourcer der
er til rådighed. Samtidig vil der være fokus på socialt ansvar og
miljøhensyn i kommunens indkøb.
Køge Kommune bruger mange ressourcer for at levere velfærd til
borgere og virksomheder. En del af velfærdsydelserne kræver indkøb af
varer og tjenester fra private leverandører, og de indkøb er derfor en del
af værdikæden. Det strækker sig fra anlæg og drift af for eksempel
skoler og daginstitutioner til vedligeholdelse af arealer samt
administration, IT og sociale ydelser, for at nævne nogle emner.
Indkøbs- og udbudspolitikken omhandler derfor både anlæg og drift og
både varer og tjenester. Ligeledes gælder den for samtlige
forvaltninger,
afdelinger,
institutioner mv.
i
Køge
Kommune.
Derudover vil Køge Kommune, i det omfang det er muligt og
hensigtsmæssigt, arbejde med samme fokus i de tværgående
samarbejder som fx indkøbsfællesskabet FUS og SKI.
Gennem indkøbssamarbejder med andre kommuner og andre offentlige
myndigheder effektiviserer vi vores indkøb og samler vores
indkøbsvolumen. Resultatet er bedre priser, bedre vilkår og lavere
ressourceforbrug i selve udbudsprocessen. Desuden kan vi bedre
påvirke vores leverandører og markederne generelt. Krav til social
ansvarlighed, krav til uddannel-ses- og praktikpladser eller miljø
varetager samfundshensyn og er med til at sætte standarden til gavn
for samfundet generelt.
Marie Stærke, Borgmester
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Samarbejde
Køge Kommune er som offentlig myndighed underlagt komplekse regler for offentlige indkøb, der skal
sikre effektive indkøb, fornuftig brug af offentlige
midler og lovlige aftaler gennem ligebehandling
og gennemsigtighed. Både EU-regler og nationale
regler såvel som retspraksis er bestemmende for
hvordan en offentlig myndighed kan og skal agere. Effektive indkøb fordrer også et samarbejde
med de potentielle leverandører, så vi som kommune ikke stiller uforholdsmæssigt strenge krav
eller lignende. Derfor har vi fokus på samarbejde
og indgår i både formelle og uformelle netværk og
samarbejder med andre.

Indkøbssamarbejde

Samarbejde med leverandører

Køge Kommune er en aktiv del af et mangeårigt
indkøbssamarbejde mellem 16 kommuner i FUS
(Fællesudbud Sjælland), hvor vi lærer af hinandens
erfaringer, styrker fagligheden og samarbejder om
udbud på de mange traditionelle områder, som er
ens for kommunerne, eksempelvis varer på servicelovens område. Køge Kommune er ligeledes en
del af DIGIT (Digitaliseringsforeningen Sjælland),
som har særlig fokus på den effektive udvikling
og digitalisering i de tilsluttede kommuner. Mange standardvarer eller komplekse IT-ydelser
mv. indkøbes gennem SKI (Statens og Kommunernes
Indkøbsservice).
Køge
Kommune
gennemfører enten selv eller i mindre klynger af
kommuner udbud, hvor de mere særegne krav
ikke kan tilgodeses i store indkøbssamarbejder.

Samarbejde for Køge Kommune er også at indgå i
dialog med potentielle leverandører forud for gennemførelsen af en udbudsproces. Grundlæggende
er innovationen på et givent marked som oftest
noget virksomhederne selv står for. Gennem markedsdialog, og det løbende samarbejde med vores
leverandører, kan vi blive klogere på hvad markedet kan og hvad der er smartere, bedre, billigere
osv. En branche kan have ændret sig i løbet af en
længerevarende aftale, og det er en god mulighed
for Køge Kommune at spørge ind til de gældende
forhold i en given branche.
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Velfærdsskabende
Køge Kommune vil sætte fokus på at være velfærdsskabende. Kommunes kerneopgave er at levere velfærd til borgere og virksomheder, derfor er
sammenhængen mellem de besparelser, der fremkommer gennem effektivisering af kommunens
indkøb, og ressourcerne til mere velfærd meget
tydelig. Vi skal med andre ord sikre størst mulig
velfærd for de ressourcer der er til rådighed.
Velfærd
Øget fokus på kontraktstyring og compliance skaber grundlaget for at levere høj velfærd og mere
velfærd til kommunens borgere og virksomheder
også fremadrettet.
Vi skaber grundlaget for dette allerede i udbuddet
forud for kontraktens indgåelse, ved at sætte de
krav der sikrer den ønskede velfærd, som vi løbende holder øje med. Derfor sker udvælgelsen også
oftest på både pris og kvalitet i forbindelse med
udbud.
For at sikre den ønskede velfærd inddrages fagpersonerne tættest på borgerne. Hvor det giver
mening inddrages de relevante råd og nævn, leverandører og borgere.
Kontraktstyring
Køge Kommune vil som professionel indkøbsorganisation sætte fokus på kontraktstyring og compliance. Herigennem vil vi sikre, at Køge Kommune
får det vi betaler for, og at vi køber mere fornuftigt
ind og bruger de indgåede aftale effektivt.
Kontraktstyring vil blive et fortsat fokus gennem
hele kontraktens løbetid. Efter en given kontrakt
har været i udbud, og priserne er aftalt på bag-
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grund af de specifikke krav defineret i udbuddet,
så skal kontraktstyring sikre, at leverandøren lever
op til kontrakten. Hvor det er relevant aftales opfølgningsmøder med leverandøren – som udgangspunkt ét årligt opfølgningsmøde. Såfremt der er
behov for løbende at følge op på en aftale for
eksempel på grund af opgavens kompleksitet
eller følsomhed i forhold til kommunens borgere,
aftaler
parterne
en
anden
mødeog
opfølgningsfrekvens
og/eller
en
anden
opfølgningsprocedure. Ved bygge- og anlægskontrakter anvendes som udgangspunkt Byggeriets aftalevilkår (AB-systemet).
Køge Kommune vil arbejde med strategisk
kontraktopfølgning for at sikre en fælles
overordnet retning.
Compliance
Compliance er et udtryk for om vi handler på de
rigtige aftaler, og hvor effektivt vi udnytter de aftaler vi har indgået. Fokus vil være på den interne
oplæring
og
uddannelse
i
brugen
af
kommunens
indkøbsaftaler.
Bedre
implementering af aftalerne og løbende fokus på
mulighederne skal sikre den effektive udnyttelse
af aftalerne i hele kontraktperioden.
Køge Kommune bruger i stadig højere grad ehandel, hvor flere og flere varer ligger
tilgængelige i et webbaseret e-handelssystem.
Det understøtter en høj compliance, da varerne
er vurderet før de gøres tilgængelige. Det skaber
både
en
smidig
og
ressourcebesparende
indkøbsproces og en mulighed for at styre
compliance og forbruget bedre gennem for
eksempel markering af de anbefalede varer og
oprettelsen af favoritlister mv.
Både kontraktstyring og compliance er således
systemunderstøttet og der arbejdes løbende med
at flere nye aftale tilknyttes.

Ansvarlighed
Køge Kommune sætter fokus på ansvarlighed.
Køge Kommunes indkøbsvolumen giver os mulighed for at påvirke leverandører og markeder imod
større samfundsmæssig ansvarlighed.
Socialt og etisk ansvar
Som leverandør til det offentlige så forventer vi,
at leverandørerne tager samfundsansvar på niveau
med det ansvar som vi selv udviser som offentlig
myndighed, når vi selv løser velfærdsopgaver. Det
betyder blandt andet, at vi forventer gode forhold
for de ansatte, en god varetagelse af miljøet og
understøttelse af velfærdssamfundet gennem betaling af en ansvarlig skat.
Arbejdsklausuler mv.
Leverandører til Køge Kommune skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder grundlæggende ILO-konventioner der blandt
andet omhandler et sikkert og sundt arbejdsmiljø
(ILO-konvention nr. 155), organisationsfrihed, beskyttelse af organisationsretten og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og
135) og sikring af løn, arbejdstid og arbejdsvilkår
(ILO-konvention nr. 94).
Enten i tråd med den nuværende fortolkning:
Kravene til overholdelse af ILO94 bygger
på en vurdering af om leverandøren tilbyder
sine ansatte løn- og arbejdsvilkår svarende
til en kollektiv overenskomst eller resultatet
af anden anerkendt forhandlingsform mellem
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer,
der
repræsenterer
en væsentlig del af
henholdsvis arbejdsgiverne og arbejderne i
vedkommende fag.

Eller en mindre skærpelse mod ”den mest repræsentative overenskomst”:
Kravene til overholdelse af ILO94 bygger på en
vurdering af om leverandøren tilbyder sine ansatte løn- og arbejdsvilkår, svarende til hvad
der gælder for arbejde af samme art i henhold
til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest
repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Fortolkningen bygger på det cirkulære som
Staten allerede er forpligtet af.
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De leverandører, der indgås aftale med, skal ligeledes i hele kontraktens løbetid garantere, at
leverancerne og ydelserne til enhver tid opfylder
gældende lovgivning og relevante myndighedsforskrifter. Det er leverandørens ansvar, at evt. underleverandører lever op til de samme forpligtelser.
Lever leverandøren ikke op til sit ansvar, så kan
Køge Kommune i sidste ende opsige aftalen med
den pågældende leverandør.
Sociale klausuler
Køge Kommune vil bidrage til det rummelige arbejdsmarked ved i de udbudsforretninger, hvor det
er muligt og hensigtsmæssigt at anvende sociale
klausuler. En social klausul er et kontraktvilkår,
som kan forpligte den vindende tilbudsgiver til fx at
ansætte praktikanter, lærlinge eller svage ledige i
forbindelse med udførelsen af den vundne opgave.
Det beror på en konkret vurdering af den udbudte
opgave, om det er hensigtsmæssigt og lovligt at
anvende en social klausul.
Udover den løbende kontraktstyring vil Køge Kommune også gennemføre kontroller af leverandørens
overholdelse af de sociale klausuler. Kontrol kan
ske ved kommunens henvendelse eller gennem en
af kommunen udpeget tredjepart, der på kommunens vegne gennemfører kontrollen.
Løbende fokus på ansvarlighed
Køge Kommune vil løbende undersøge og anvende
andre muligheder for at udvise social ansvarlighed,
for eksempel gennem aktiv brug af mindre og lokale virksomheder. Det vil også betyde, at Køge
Kommune, hvor reglerne tillader det, vil foretage
et aktivt fravalg af virksomheder, der ikke betaler
en ansvarlig skat, anvender en aggressiv skattetænkning, eller på anden måde udviser en mangel
på ansvarlighed.

I forlængelse heraf vil Køge Kommune ikke indgår
aftaler med leverandører, der har gæld til det offentlige på over 100.000 kr.

For fødevarer vil samme vurdering blive gældende,
og det vurderes om fødevarer lever op til kravene
i det statskontrollerede økologimærke eller tilsvarende mærker.

Miljø

Endvidere skal det overvejes, om genbrugsprodukter kan anvendes. Anvendelse af alternative og
varige energiformer skal prioriteres i de udbudsforretninger, hvor det er hensigtsmæssigt.

Miljøhensyn inddrages sammen med andre hensyn
i Køge Kommunes indkøb, således at der stilles krav
til både miljøet og sikkerheden inden for de gældende regler og rammer. Kan et produkt erstattes
af et andet produkt med mindre miljøbelastning,
bør dette altid ske, såfremt pris og kvalitet er tilsvarende. Der kan for eksempel stilles krav om, at
produkterne lever op til kravene i det europæiske
miljømærke ”Blomsten”, det nordiske miljømærke
”Svanen” eller tilsvarende mærker.

Særligt ved kommunens bygge- og anlægsopgaver
skal der, hvor det er hensigtsmæssigt, indarbejdes
krav om, at træ og træprodukter skal være FSC
certificeret. Tropisk træ indkøbes efter Miljøministeriets ”Tropisk træ Miljøvejledning” eller tilsvarende vejledninger, at produkterne ikke indeholder
miljømæssigt uønskede stoffer, at den samlede
livscyklus i forhold til produktets energiforbrug,
emballering, levetid og bortskaffelse reducerer miljøbelastningen mest muligt.
I vurderingen af miljøbelastninger vil der ligeledes
kunne inddrages forhold om CO2 belastning samt
miljøpåvirkning af omgivelser.
I forbindelse med udvælgelsen af potentielle tilbudsgivere, kan der lægges vægt på, at producenten har indført miljøledelse, som overholder
kravene for certificering efter ISO 14001 eller tilsvarende eller for registrering under EMAS-forordningen.
Hvis der i udbudsmaterialet opstilles specifikke
krav til produkter, skal dokumentationen for kravene være relateret til produkternes miljøpåvirkning
i et livscyklusforløb – vugge til grav – eller til oplysninger om, hvor miljøbelastningen er størst for
produktet.

