
 
   

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar om 

Københavns Kommunes indkøbspolitik 2023-2026 

 

Sundheds-og Omsorgsudvalget er af den opfattelse, at 

indkøbspolitikken udgør en hensigtsmæssig overordnet 

politik for indkøbsområdet. 

Udvalget noterer sig med tilfredshed, at politikken sætter 

ambitiøse mål for klima, miljø og ansvarlige 

arbejdsforhold på lige fod med brugerperspektiv-mål som 

kvalitet, sortiment, brugervenlighed og 

leveringssikkerhed, samt økonomiske mål om fortsatte 

indkøbseffektiviseringer. Det bemærkes dog også, at målene 

kan få indbyrdes modstridende økonomiske konsekvenser, og 

at der derfor bør være et særligt fokus på, at eventuelle 

øgede udgifter ikke utilsigtet får betydning for servicen 

overfor de svageste borgere. 

I forhold til de indsatsområder, som opstilles for den 

enkelte indkøbsværdi, har Sundheds- og Omsorgsudvalget 

følgende bemærkninger: 

Københavns Kommune er en professionel og effektiv 

indkøbsorganisation med brugerperspektivet for øje 

Sundheds- og Omsorgsudvalget kan tilslutte sig indsatserne 

for at sikre, at der købes ind på kommunens indkøbsaftaler 

og for at indkøbsområdet fortsat bidrager til kommunens 

effektiviseringsmål.  

Det skal dog bemærkes, at der ses en række udfordringer 

omkring forsyningssikkerheden, som tvinger forvaltningens 

enheder til at købe ind til højere priser udenfor 

indkøbsaftalerne. Dette gælder f.eks. vikarer på SOSU-

området, mobiltelefoner og tablets. Tilsvarende indebærer 

leveringsproblemer på nye el-biler, at udskiftningen ældre 

biler må udsættes og enhederne må køre længere tid end 

forventet i biler, som kan være dyre at holde i drift og 

mindre miljøvenlige. 

Udvalget tilslutter sig, at samarbejdet med Statens og 

Kommunernes Indkøbsfællesskab fortsat prioriteres, men 

bemærker samtidig, at det i praksis kan være vanskeligt at 

tilgodese borgerperspektivet og opnå økonomisk og 

miljømæssigt bæredygtige løsninger, når det drejer sig om 

fagligt komplekse borgernære indkøb som hjælpemidler og 

sygeplejeartikler. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker en mere fleksibel 

beslutningsproces for kunne undlade at deltage i SKI-

udbud, f.eks. ved at lægge godkendelseskompetencen ud til 

fagudvalgene. Udvalget opfordrer derfor til at genoverveje 

ØU-beslutningen fra september 2013 om, at det skal 

godkendes i fagudvalg og Økonomiudvalg, hvis Københavns 

Kommune skal stå udenfor et udbud i SKI. 

Københavns Kommune reducerer kommunens CO2-aftryk gennem 

indkøb 

Udvalget ser indsatserne for at begrænse CO2-aftrykket af 

kommunens indkøb, som en vigtig forudsætning for at nå 

kommunens samlede CO2-målsætning. Det er desuden en 

væsentlig pointe, at indsatsen fokuseres ud fra en 

prioritering af de indkøbsområder, der har det største 

CO2-aftryk. 

Københavns Kommune sikrer ansvarlige arbejdsvilkår hos 

alle leverandører 

Udvalget kan bakke op om, at opgaver, der udføres for 

Københavns Kommune, skal ske på ansvarlige vilkår og i 

samarbejde med andre kommuner, andre offentlige 

institutioner, interesseorganisationer samt arbejdsgiver- 

og arbejdstagerorganisationer. 

Københavns Kommune indkøber miljømæssigt bæredygtigt og 

påvirker aktivt markedet via efterspørgslen på 

miljøvenlige produkter 

Udvalget kan tilslutte sig målet og indsatsområderne om 

miljømæssigt bæredygtige indkøb.  

I forhold til øget fokus på genanvendelse, kan Sundheds- 

og Omsorgsforvaltningens Hjælpemiddelcenters indkøb af 

tekniske hjælpemidler nævnes som et godt eksempel: Ved at 

indkøbe hjælpemidler, som grundlæggende er af høj 

kvalitet, er lette at reparere og har mulighed for 

tilpasning til individuelle brugerbehov, opnås høj 

tilfredshed hos brugere og medarbejdere og samtidig sikres 

lang produktlevetid og god langsigtet økonomi. 

 

Københavns Kommune arbejder med partnerskaber og 

innovation til gavn for leverandører, borgere og 

medarbejdere samt udvikling af nye bæredygtige løsninger 

Sundheds- og Omsorgsudvalget kan tilslutte sig 

målsætningerne om at arbejde med partnerskaber og 

innovation. Udvalget bemærker, at Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen allerede deltager i en lang række 

innovative projekter med henblik på at udvikle nye og 

bæredygtige løsninger for forvaltningens målgruppe. Et 

særligt opmærksomhedspunkt omkring udvikling af nye 

løsninger i samarbejde med små og mellemstore virksomheder 

er dog, at dette kan være vanskeligt foreneligt med 

deltagelse i f.eks. SKI-udbuddene, hvor indkøbsmængderne 
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ofte er så store, at små og mellemstore virksomheder er 

afskåret fra at byde. 

 

 


