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POLITISK DAGSORDEN I ODENSE
KOMMUNE
FN Verdensmålsudvalg:

- 80 % mærkede produkter på udvalgte områder

- Finde nye områder, som vi kan lave samme øvelse med

- Cirkulær indkøb

- Global Compact principper 



ODENSE KOMMUNES INDKØBSPOLITIK
Værdiskabende:

- Økonomi

- Nøjsomt forbrug → forbrugsmønster: need to/nice to

- Kvalitet (tingene kan blive for billige)

- Dialog → puslespil og prioritering (man kan ikke have alt 
med)



ODENSE KOMMUNES INDKØBSPOLITIK
Ansvarlige:

- FN´s Verdensmål

- Anstændige jobs → sociale klausuler, arbejdsklausuler,
kontrol=ordentlighed, uddannelse (lærlinge mm.)

- Miljø → POGI, mærker mm., kontrol, rammer vi rigtigt?



RISIKOVURDERING
- Udgangspunkt i FN´s Verdensmål

- Vi kigger på vores udbudsplan og afdækker forud

- Vi kortlægger påvirkningen gennem markedsdialog

- Hvilke mål påvirker negativt, hvilke positivt



UDBUDSPLAN - RISIKOVURDERING 



UDBUDSPLAN - RISIKOVURDERING 



VERDENSMÅLSSKEMA
- Verdensmålsskemaet indgår i planlægningen af 

udbuddet og senere i udbudsmaterialet 

- Baseret på vores risikoafdækning og markedsdialog 
med potentielle leverandører vil skemaet blive tilrettet og 
vedlægges udbuddet. Tilbudsgiverne skal udfylde 
skemaet i forbindelse med deres tilbud, og skemaet vil 
indgå i kommunens evaluering af leverandørernes 
opfyldelse af bæredygtighedskriteriet, som kommunen 
anvender ved tildeling af kontrakten



VERDENSMÅLSSKEMA



CASES
- Udbud af måtteservice 2018 (vask og leje)

- Udbud af arbejdsbeklædning til tandplejen, køkken og 
kantine, 2018

- Udbud af grov arbejdsbeklædning til teknikere, 2019



ARBEJDSTØJ 

- Arbejdsbeklædning til ca. 700 medarbejdere

- Kommissionsmodellen som sikrer høj kvalitet på trods af 
en forholdsvis lav vægtning

- Tildelingskriterier: 

Delkriterium Vægtning

Pris 50

Kvalitet 30

Bæredygtighed 20



BÆREDYGTIGHEDSKRITERIER

- Vægt på etik, miljø og klima.

- Tilbudsgiver skulle tilkendegive, hvad denne aktivt gør 
for at iagttage etiske retningslinjer, miljø og 
klimamæssige hensyn, med eller uden eksplicit 
konneksitet til FN’s Verdensmål. 

- Forslag om relevante mål fra markedet

- Herunder produktion og genanvendelse af tekstiler og 
råmaterialer 
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Le ve ra n der

Etik-antal 
mal de 

arbejder m ed

M ilje-antal 
m al de 

arbejder 
med

Klim a-antal 
mal de 

arbejder m ed

Relevant Vderdensm al

1-Afskaf fattigdom

2-Stop suit

3-Sundhed ogtrivsel

4-Kva 1 itets udda nne Ise

5-Ligestilling m e Hem kgnnene

6-Rent vnad og sanitet

7-Baeredygtig energi

8-Anstaendige jobs og gkonom isk vaekst

9-lndustri, Innovation og Infrastruktur

10-IVli ndre ulighed

11-Baerdygtige byer og lokalsamfund

12-Ansvarlig forbruge og produktion

13-Klima indsats

14-Livet 1 ha vet

15-Livet pa land

16-Fred, retfaerdigh ed og staerk instit ut i on er

17-Partnerskaber for handling

To ta l score
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