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Indsatser i forlængelse af Københavns Kommunes indkøbspolitik 
2023-26 

 

Nedenfor fremgår det, hvornår der forventes politisk forelæggelse vedr. indsatser, der 

understøtter implementeringen af indkøbspolitikken. Økonomiudvalget vil blive orienteret 

om status på indkøbspolitikken én gang årligt fra 2024. Økonomiudvalget vil blive 

orienteret om status på indkøbspolitikken én gang årligt fra 2024. I den forbindelse kan der 

afdækkes potentialer for samt fastsættes nye mål for indkøbsområdet. 

 

Tabel 1. Forventet politisk forlæggelse af indsatser under indkøbspolitikkens værdier 

Indkøbsværdi  Forventet politisk forelæggelse  

Effektiv 

indkøbsorganisation  

Primo 2023: Økonomiudvalget forventes forelagt en sag med 

mål for aftalecompliance. 

 

2023: Til forhandlingerne om Budget 2024 vil der blive 

forelagt investeringsforslag ”Fremtidens indkøb 3.0”, der 

vedrører organiseringen af indkøbsområdet, og indeholder et 

nyt effektiviseringsmåltal for perioden 2024-2027. 

Brugervenlighed er blandt fokusområderne. 

Reduceret 

klimaaftryk 

Primo 2023: Borgerrepræsentationen forelægges sag med 

model for CO2-afgifter og skyggepriser samt implementering 

af klimapulje med afprøvning af de første indkøbsområder. 

 

2024: Sag med reduktionsstrategi herunder reduktionsmål for 

kommunens klimaaftryk fra indkøb forventes forelagt i 

forbindelse med forhandlinger om Budget 2025. Dette 

arbejde koordineres med arbejdet frem mod vedtagelse af 

klimaplan 2035. 

  

Ansvarlige 

arbejdsvilkår 

Ultimo 2022/primo2023: Økonomiudvalget forventes 

forelagt en sag om kontraktklausul om ansættelse af 

mennesker med handicap og i fleksjob. 

 

Ultimo 2022/primo 2023: Forventet sag til 

Borgerrepræsentationen om udvidelse af det tværkommunale 

samarbejde om social dumping. 

 

Miljømæssig 

bæredygtighed 

2023: Økonomiudvalget forventes forelagt sag med oplæg til 

konkrete mål for indkøb af miljømærkede produkter. 
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Primo 2023: Svar på medlemsforslag om at undersøge 

muligheden for at kunne tilbyde 100% plantebaserede 

måltider i kantiner, skoler og til voksne spisende på fuld kost i 

Københavns Kommunes institutioner forventes forelagt BR. 

 

2023-24: Der er i Budget 2023 afsat midler til uddannelse i at 

foretage bæredygtige indkøb i 2023-24.  

 

2023-24: Der er i Budget 2023 afsat midler fra 

investeringspuljen til investeringscasen ”Genbrug af inventar”, 

hvor der etableres et centrallager som muliggør genbrug og 

distribution af eksisterende inventar på tværs af forvaltninger 

med henblik på at reducere nyindkøb.  

 

Partnerskaber og 

innovation 

Primo 2023: Sag til Økonomiudvalgets aflæggerbord om 

SMV’er og socialøkonomiske virksomheders oplevelse af at 

være leverandør til Københavns Kommune.   

 

2023: Økonomiudvalget forventes forelagt sag om strategiske 

partnerskaber. I sagen kan der fastlægges et mål på 

eksempelvis indgåelse af to til tre større OPP’er eller OPI’er om 
året.  

 

 


