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Vedtagelse af ny indkøbs- og udbudspolitik
På baggrund af økonomiaftalen for 2017 og de nye nationale
målsætninger for indkøbsområdet for 2016-2020 står regionens
indkøbs- og udbudspolitik til revision. Øgede krav til besparelser på
indkøbsområdet og med særligt fokus på tjenesteydelser har været
blandt de medvirkende årsager til disse ændringer. I den forbindelse
bliver følgende ændringer foreslået:
 Tjenesteydelsesområdet bliver som udgangspunkt
centraliseret. Dette er med henblik på at kunne opnå
besparelserne og sikre, at de alle bliver indberettet ensartet
på tværs af alle regioner. Det er i dag svært at få et samlet
overblik over området i regionen, og der er derfor lagt op til at
få styringen ét sted fra.
o Der vil umiddelbart efter vedtagelsen blive påbegyndt
en implementering med alle relevante parter for at få
skabt det nødvendige samarbejde på området.
o indkøb & Medicoteknik vil i umiddelbar forlængelse af
vedtagelsen af politikken indkalde til møder med
berørte stabe.
 Indkøbs- og udbudspolitikken er skrevet med henblik på at
være let læselig og forståelig for alle. Det betyder, at den er
skåret ned i omfang. Fokus er på, hvor kompetencerne er
placeret i regionen, hvem den er gyldig for og kort om de
udbudskriterier, regionen ligger vægt på.
o Målsætninger og andre konkrete overvejelser, der
vedrører udbud, vil fremover blive skrevet ind i et
strategipapir og relevante retningslinjer med henblik på
at gøre revidering af disse mere løbende og fleksible.
Disse vil blive forelagt ledelsessystemet.
o Et strategipapir forventes forelagt kort efter
vedtagelsen af den nye indkøbs- og udbudspolitik.
Udkastet til den nye indkøbspolitik- og udbudspolitik er godkendt af
direktionen og sendes til høring i:
 Koncernledelsen – med ansvar for at få den hørt i egen
organisation
 RMU
Høringsperioden er fra den 4. oktober 2016 – 11. november
2016, og høringssvar bedes sendt til Christian Leth Christensen på email: christian.christensen@stab.rm.dk. Indkøbs- og
udbudspolitikken forventes at være på dagsorden på
Regionsrådsmødet den 21. december 2016.
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Udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik
Indledning
Region Midtjyllands indkøbs- og udbudspolitik skaber rammerne for alle indkøb og konkurrenceudsættelser
regioner foretager. Indkøbs- og udbudspolitikken er skrevet med henblik på at gøre det nemt og
overskueligt for brugere, leverandører og andre interessenter at få overblik over, hvem og hvordan der
købes ind i regionen. Derfor er denne politik suppleret med en løbende revideret indkøbs- og
udbudsstrategi, en årlig udbudsplan og relevante retningslinjer/politikker. Eksempler på disse er
brugergruppepolitik, Agenda-21, de nationale målsætninger på indkøbsområdet m.fl.
Hvem og hvad er indkøbs- og udbudspolitikken gældende for?
Indkøbspolitikken gælder for alle organisatoriske enheder i Region Midtjylland, og omfatter det samlede
indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver inkl. leje og leasing. Alle indkøb skal ske i
henhold til gældende national og international lovgivning. Eneste undtagelse er pædagogiske indkøb.
Alle regionens organisatoriske enheder skal benytte regionens aftaler. Dette er afgørende for at regionen
kan indhente alle potentielle besparelser, og for at sikre at alle indkøb lever op til regionens minimumskrav
ift. kvalitet, sociale- og etiske forhold, miljø, hygiejne m.v.
Organisation og ansvar
I Region Midtjylland er ansvaret for at initiere, gennemføre og følge op på udbud og kontrakter placeret hos
regionens indkøbsafdeling. Det gælder alle typer af udbud med undtagelse af bygge- og anlægsopgaver, der
er placeret hos Byggeri og Ejendomme1. For enkelte områder kan der udarbejdes særaftaler ift.
varetagelsen af udbud. Disse aftales med regionens indkøbsafdeling.
Der koordineres herudover på et strategisk niveau i regionen, hvor hospitalerne m.fl. bliver hørt.
Udbudskriterier og aftaler
Når regionen går i udbud er det ud fra en totaløkonomisk betragtning. Dvs. regionen ikke kun laver aftaler
ud fra den laveste indkøbspris, men også ud fra leveringsomkostninger, levetid, følgeomkostninger,
driftsomkostninger m.m. I alle regionens udbud bliver der taget højde for andet end økonomi. Der
indarbejdes krav til produktkvalitet, arbejdsmiljø, bæredygtighed, leveringssikkerhed, standardisering af
varesortiment og andre relevante kriterier. Det varierer fra udbud til udbud, hvordan disse vægtes i
sammenhold med økonomien, men oftest fylder denne 50 %.
Regionen er løbende opmærksom på, hvorvidt det er muligt og fordelagtigt at konkurrenceudsætte enkelte
af regionens opgaver. En konkurrenceudsættelse kan forekomme, hvor der kan være besparelser eller
kvalitetsforbedringer at hente og det er rentabelt at udarbejde udbuddet. Når regionen vælger at
konkurrenceudsætte serviceydelser er der yderligere en række særlige forhold at tage højde for. Der
anlægges en helhedsbetragtning for opgaven, hvor udover det økonomiske incitament og ovennævnte
kriterier også lægges stor vægt på kvalitetskrav, sociale klausuler samt medarbejderhensyn- og inddragelse
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i udbuddet igennem MED-systemet. Ofte vil regionen også foretage kontrolbud på serviceydelserne, hvis
det er hensigtsmæssigt, og igennem dette sikre at borgerne får den bedste mulige kvalitet for pengene.
Det er vigtigt for regionen at de aftaler der indgås tilgodeser behovet hos brugerne. Derfor arbejdes der
aktivt med inddragelse af brugerne i udbudsprocessen og implementeringen.
Udmøntning af indkøbspolitikken
Politikken udmøntes via en indkøbs- og udbudsstrategi samt en årligt udarbejdet udbudsplan og i tæt
samarbejde med regionens hospitaler, Præhospitalet, psykiatrien, stabe m.fl.

