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Struer Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik – indkøb med mening 
 
 

Formål og vision 
Indkøbs- og udbudspolitikken med bilag fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Struer 
Kommune.  
 
Politikken skal bidrage til at 

• sikre bæredygtige indkøb  

• understøtte opgaveløsningen på kerneområderne 

• indkøbsområdet kontinuerligt øger professionaliseringen  

• skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen   

• Struer Kommune ved indgåelse af indkøbsaftaler optræder som én kunde over for leverandører 

• indkøb og udbud foretages på et effektivt og samfundsmæssigt ansvarligt grundlag. 
 
Det opnås ved: 
 
Indkøb til de mest fordelagtige priser: Struer Kommune ønsker at opnå effektiviseringer via udbud samt 
professionalisere og forenkle indkøb og udbud i Kommunen. For at opnå effektiviseringer på indkøb og 
udbud i Struer Kommune, deltages der, hvor det findes hensigtsmæssigt, aktivt i indkøbsfællesskaber og -
samarbejder som f.eks. SKI med henblik på at opnå stordriftsfordele samt sikre minimering af 
administrationsomkostninger ved gennemførelse af udbud.  Hvis det skønnes fordelagtigt for Struer 
Kommune, kan kommunen udover egne udbud således indgå i indkøbssamarbejde med andre kommunale 
organisationer, statslige styrelser eller andre offentlige virksomheder.  
 
Obligatoriske og frivillige indkøbsaftaler: Igennem obligatoriske aftaler indgået centralt fra, sikres mere 
fordelagtige priser og en ensartet kvalitet og service, der matcher det reelle behov i Struer Kommune. 
Herudover indgås en række frivillige samhandelsaftaler, som skal benyttes, medmindre det kan godtgøres, 
at et givet indkøb kan foretages økonomisk mere fordelagtig til anden side. 
 
Alle indkøb af varer og tjenesteydelser foretages som hovedregel decentralt, der hvor varen eller ydelsen 
skal benyttes. 
 
Brugergrupper: For at sikre, at indgåede aftaler dækker kommunens behov som helhed og efterfølgende 
forankres i organisationen, sker der i Struer Kommune en høj inddragelse af brugere, relevante 
samarbejdspartnere, leverandører og i visse tilfælde borgere med den nødvendige, praktiske viden i 
forbindelse med udbud.  
 
Samhandel og dialog med eksterne leverandører: Struer Kommune lægger vægt på gode, tillidsfulde og 
dynamiske relationer til sine leverandører, herunder specielt leverandører i lokalområdet. For at fremme 
udvikling og samarbejde, ønsker vi derfor tæt dialog med relevante leverandører før et indkøb eller udbud.  
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Bæredygtighed:  
Miljø: Ved indkøb og udbud indgår bæredygtighed, klima- og miljøhensyn i relevant og nødvendigt omfang 
sammen med øvrige parametre som pris, kvalitet mv. Der skal således ske en bevidst inddragelse af klima- 
og miljøhensyn ved udbud, som på den måde understøtter kommunens mål om klimaneutralitet i 2050. 
Dette kan være i forhold til:  
 
Produktets levetid, kvalitet og energiforbrug, herunder minimering af indholdet af uønskede stoffer, 
minimering af miljøbelastning ved produktion, distribution og bortskaffelse eller eventuelle muligheder for 
genanvendelse.  

 
Totaløkonomi: Struer Kommune køber ind med tanke på totalomkostningsprincippet, dvs. at der skal opnås 
de bedst mulige priser i forhold til hele produktets levetid med en kvalitet, der afspejler behovet 
(tilstrækkelighedsprincippet). Den laveste pris er ikke nødvendigvis den bedste kommercielle løsning. 
 
Socialt ansvar: Struer Kommune ønsker at bidrage til social ansvarlighed og at sikre at løn og ansættelse 
sker på lovlige vilkår. Derfor anvendes sociale klausuler og arbejdsklausuler i alle relevante udbud. 
 
Med udgangspunkt i en helhedsbetragtning ønsker vi således i Struer Kommune at sætte fokus på både 
økonomi og bæredygtighed (miljø, socialt ansvar og totaløkonomi). Disse hensyn går ofte hånd i hånd, men 
kan også være modstridende. Hvis det er tilfældet, vil vi tage stilling fra sag til sag ud fra både økonomiske 
og bæredygtige hensyn. 
 
Godkendt den 18. maj 2021 af Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg 


