Magistraten

Punkt 2.

Godkendelse af udbuds- og indkøbspolitik
2018-061332
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Udbuds- og Indkøbspolitik.
Beslutning:
Anbefales med følgende ændringer:
1.
2.

Sagsfremstillingen: Sidste sætning tilføjes: "- og hvor det er relevant og hensigtsmæssigt i
udbudsprocessen."
Bilaget Indkøbspolitik 2018: I 4. afsnit under 1. Formål og omfang tilføjes efter "... ønsket kvalitet":
"og kommunens politikker omkring bæredygtighed, grøn omstilling og samfundsansvar."

Mads Duedahl var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune køber varer og tjenesteydelser for ca. 2,9 mia. kr. om året. Den indflydelse, som denne
indkøbsvolumen giver, skal aktivt anvendes til at opnå de bedste priser, den bedste kvalitet og samtidig løfte
et socialt, bæredygtigt og samfundsmæssigt ansvar.
Udbuds- og indkøbspolitikken udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer, tjenesteydelser, samt
bygge- og anlægsopgaver i Aalborg Kommune.
Forslaget til ny Udbuds- og indkøbspolitik erstatter Indkøbspolitik for Aalborg Kommune fra 2010 og Aalborg
Kommunes udbudspolitik fra 2007.
Med politikken sættes der en tydelig ramme for Aalborg Kommunes professionelle ageren som én indkøber i
forhold til omverdenen, hvilket giver både forretningsmæssige fordele og administrative gevinster. Det er
derfor også vigtigt, at udbuds- og indkøbspolitikken forankres bredt ved alle ledere og medarbejdere i hele
Aalborg Kommune, så indkøb foregår så effektivt og professionelt som muligt. Herved frigøres ressourcer,
der kan anvendes til mere borgernær service.
I Regeringens og KLs moderniserings- og effektiviseringsprogram samt Økonomiaftalen for 2019 er indkøb
et fokusområde. Der er fokus på:
 Samarbejde om fælles indkøbsaftaler
 Fællesindkøb mellem Regioner og Kommuner om indkøb af sundhedsartikler
 Sikre høj aftaleanvendelse
 Digitalisering af indkøb.
Aalborg Kommune vil opnå det økonomisk mest fordelagtige indkøb under hensynstagen til bedst mulig
økonomi og ønsket kvalitet. Dette sker bl.a. ved at:
 Anvende de udbudsformer, der optimerer mulighederne for at få de bedst mulige aftaler. Herunder
tilslutning til de forpligtende SKI-aftaler (SKI = Statens og Kommunernes Indkøbsservice), samt på
udvalgte områder at anvende udbudsformer, der tilgodeser små og mellemstore virksomheder.
 Skabe et overblik over allerede indgåede aftaler samt optimere disse.
 Sikre, hvor det er muligt, at indkøb sker i kommunens e-handelssystem.
 Stille krav til leverandører, om overholdelse af kommunens krav til grøn omstilling og bæredygtighed –
dette indarbejdes hvor det er relevant og hensigtsmæssigt i udbudsprocessen
 Stille krav til leverandører, om overholdelse af kommunens krav til socialt og samfundsmæssigt ansvar –
dette indarbejdes på baggrund af byrådets og Magistratens beslutninger.
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Bilag:
Indkøbspolitik 2018
Bilag 1 til Udbuds Indkøbspolitik
Bilag 1A til Udbuds- og indkøbspolitikken - Miljø og Arbejdsmiljø
Bilag 1B til Udbuds- og indkøbspolitik - Arbejdsklausul
Bilag 1C til Udbuds- og indkøbspolitik - Uddannelsesklausul
Bilag 2 til Udbuds- og indkøbspolitik - Retningslinjer for leverandørliste med tro- og love erklæring
Bilag 3 til Udbuds- og indkøbspolitik - Aftale om inddragelse af medarbejdere ved udbud, licitationer mv. i
Aalborg Kommune
Bilag 4 til Udbuds- og indkøbspolitik -Tilrettelæggelse af SMV-venlige udbud
Bilag 5 til Udbuds- og indkøbspolitikken - skatteunddragelse
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