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Odense Kommune i tal
• Indbyggertal: 205.509
• Medarbejdere i Odense Kommune: ca. 14.000
• Medarbejdere i Udbud & Kontraktstyring: ca. 42
• Årlige indkøb for ca. 3,4 mia. kroner
• 561 aktive kontrakter, hvoraf 90 med aftalestart i 2021
• Klimaneutral 2030
• Projekter: Nøjsomt forbrug, SØV

(beskæftigelsesklausuler), Samordnet varedistribution,
CO2 på indkøb, Genbrug af møbler

Over 30 lokale politikker på indkøbsområdet

5-trins raket:

Identificér, prioritér, kvalificér, implementér og kontrollér

Internt
opstartsmøde i
afdelingen.
Skrivebordsresearch og
markedsafdæk
ning.

Trykteste
foreløbig viden,
fokusområder
og
Verdensmål.
Opnå ny viden
om markedet.

Skriftlig høring.
Afstemme med
det brede
marked.
Respons på
forslag til
konkrete krav
og kriterier.

Omsætte viden
til konkrete
krav og
konkurrenceparametre.

Effektopgørels
er.
Opfølgning på
leverandørens
forpligtelser.
Intern
compliance i
ODK.

STEP 1: Risikoafdækning

Skrivebordsøvelsen - Google og Ring
til en ven!
• Verdensmålsskemaet – hvad er de
umiddelbare fokusområder?
• Er der POGI krav?
• Kan cirkulær økonomi indtænkes?
• Lokale politikker?
• Hvem ved noget?
Brancheorganisationer?
Fagpersoner?

STEP 1: Risikoafdækning

… fortsat
Viden og fokusområder indsamles
struktureret under de udvalgte
Verdensmål
(Eksempel: Legepladsudstyr)

Hvordan bidrager
virksomheden til et
rummeligt og
inkluderende
arbejdsmarked?
Hvordan sikres disse
anstændige
arbejdsforhold i
udlandet?
Egne fabrikker eller
grossistleverandør?
DK eller udland?

POGI Indkøbsmål 2 –
Transport

Brug af genanvendte
materialer.

POGI Indkøbsmål 4 –
Bæredygtigt træ

Transport og CO2

Valg af rene
materialer.

FSC certificeret eller
anden miljømærket
træ.

Skal vi stille krav om
emissionsfrie
køretøjer?

Fravalg af
trykimprægneret træ.
Hvor lang garanti kan I
tilbyde og hvordan kan
vi levetidsforlænge det
indkøbte udstyr?
Innovationsklausul –
arbejde hen mod mere
bæredygtigt
sortiment.

Træ må ikke være
opgivet på enhver Red
List eller oversigt over
truede arter.

STEP 2: Dialog med markedsinteressenter
Udfyld Spørgerammen til kommende dialogmøder
Spørgerammen er et redskab, som skal gøre det lettere at omsætte den første viden fra
Step 1 til konkrete spørgsmål til virksomhederne under en markedsdialog.
• Hvordan arbejder de enkelte virksomheder med de Verdensmål, som blev identificeret i Step 1?
• Hvor ligger virksomhederne niveaumæssigt?
• Er det mest hensigtsmæssigt at stille mindstekrav eller formulere som konkurrenceparametre?
• Hvad er leverandørernes anbefalinger for at fremme cirkulær økonomi i det konkrete udbud?
• Hvordan anbefaler leverandørerne at arbejde med levetidsforlængelse?
• Hvordan vil man kunne arbejde med lærlinge- eller beskæftigelsesklausuler?
• Hvilke områder vurderer virksomhederne selv, giver mest value for money ift. bæredygtighed?

Genbrug, genanvendelighed og genanvendte
materiale
Fokusområde
Odense Kommune påtænker, at graden
af genanvendte materialer i
legepladsudstyret skal indgå som et
konkurrenceparameter.

Hvor almindeligt er det for
virksomheder i legepladsbranchen at …
Hvordan arbejder man pt med
…

Markedets modenhed /
mulighed for påvirkning

Specificering af krav

Er det realistisk at stille krav til
…

Mener I, at det er hensigtsmæssigt
at vi som Ordregiver fastsætter
nogle præcise tal for …

Hvilke indsatser vil I kunne
gennemføre eller igangsætte
for at …

I hvilket omfang anvender man
standarder, fx ISO-standarder Hvad er potentialet for at øge
for miljøledelse eller lignende? anvendelsen af …
Foregår produktionen i
Danmark eller udland?
Hvor almindeligt er det at have
en Code og Conduct eller
lignende omkring
arbejdsforhold?

Er det et problem, hvis …
Hvilke muligheder har
leverandøren for at sikre, at
principperne i fx Global
Compact håndhæves?
Hvilken opfølgning og kontrol
laver leverandøren hos
underleverandører?

Hvordan vil et krav om
dokumentation for (…) modtages
af leverandøren og til hvilken grad
udgør disse en tilstrækkelig
dokumentation for, at …

STEP 3:
Kvalificering af
Verdensmål
Skriftlig høring på Comdia

STEP 4: Implementering – Omsæt til krav
• Hvor meget skal bæredygtighed vægte?
• Selvstændigt punkt eller som en del af kvalitet?
• Finde et leje, hvor ambitionsniveauet ikke er for lavt men uden at udelukke
bestemte leverandører pba. Besvarelser i markedsdialogen
• Udvælge hvilke spørgsmål/svar, der kan omsættes til mindstekrav.
• Udvælge hvilke spørgsmål/svar, der skal omsættes til konkurrenceparametre

STEP 5: Kontraktstyring
Det vigtigste step:
• Dokumentation
• Opfølgning
• Sanktionering
• Incitamenter

Udfordringer og løsninger
• Markedsmodning

• Kortere kontrakter

• ”Købermodning”

• Længere kontrakter med
ændringsklausul/innovationsklausul

• For stor differentiering hos
leverandørerne
• Økonomi
• Kontrol og gennemsigtighed

• Forberedelse og åbenhed
• Politisk opbakning

Eksempel: Skolekørsel 2020

Udfordring: Usikkerhed om markedets modenhed
ift. at foretage kørsler med miljørigtige køretøjer.

Løsning: Kortere kontrakt end ventet. 3-årig aftale
med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder

Eksempel: Transport af
hjælpemidler 2021

Udfordring: Ingen leverandører kunne efterleve et
krav om fragt udelukkende med emissionsfrie
køretøjer.

Løsning: En ændringsklausul, der omfatter muligheden
for at overgå til 25-50% CO2 neutrale kørsler i
kontraktens løbetid.
Der vil således ikke være krav til CO2 neutrale kørsler
fra start, men en klar forventning om at
ændringsklausulen vil blive udnyttet i kontraktens
løbetid.

Eksempel: Arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale
Ved evalueringen lægges der bl.a. vægt på
tilbudsgivers beskrivelse af:
• Håndteringen af arbejdsbeklædningen under
og efter kontraktperioden, herunder om det
bliver genanvendt/genbrugt.
• Initiativer for at minimere miljø- og
klimabelastninger i forbindelse med
transport og vask, herunder hvordan og
hvorfor, tilbudsgiver vurderer, at initiativerne
minimerer miljø- og klimabelastningen.
Kontraktkrav:
•

Redegørelse for overholdelse af etik senest
1 måned efter kontraktunderskrift,
herunder særligt i relation til produktion af
tøj i tredjelande.

•

Have en beskæftigelsesplan (klausul) klar
forud for kontraktstart.

Tre gode råd

Bæredygtighed gøres
obligatorisk
og kobles på
eksisterende processer

Bæredygtighed gøres
”nemt”
(vidensbank,
ensretning, rutine)

Bæredygtighed gøres
til en prioritet
(tid og ressourcer)

Spørgsmål?

