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Møde om Hørsholm Kommunes nye indkøbspolitik 
 
Baggrund 

Hørsholm Kommunes Center for Økonomi og Udbud (herefter 

omtalt som ”ØKU) har nedsat en projektgruppe1 og igangsat et 

projekt om revidering af Hørsholm Kommunes indkøbspolitik.  

 

Projektgruppen vil i den forbindelse gerne indhente eksterne 

interessenters bidrag, herunder Handicaprådet.  Projektgruppen 

ønsker konkret at modtage Handicaprådets betragtninger om 

og/eller idéer til, hvad kommunens indkøbspolitik blandt andet 

kan adressere og indeholde.  

 

Mødet med Handicaprådet vil tage udgangspunkt i tre emner: 

”Essentielle elementer i en indkøbspolitik”, ”Særlige hensyn” og 

endelig ”Bæredygtighed”. Emnernes nærmere indhold ses 

nedenfor under punktet ”Emner”. 

 

Delmål 

Projektgruppens første delmål er at præsentere et oplæg til 

temadrøftelse af Hørsholm Kommunes fremtidige indkøbspolitik 

for Hørsholm Kommunes kommunalbestyrelse i Q2, 2022. 

Oplægget vil blandt andet være baseret på interessenternes 

bidrag. 

 

Det er vigtigt at understrege, at der ikke gives garanti for, at alle 

betragtninger og idéer medtages i den endelige indkøbspolitik. 

Det skyldes først og fremmest, at en godkendelse af 

indkøbspolitikken sker på politisk niveau ved Hørsholm 

Kommunes kommunalbestyrelse. 

 

Projektgruppens andet delmål er at udarbejde udkast til en ny 

indkøbspolitik med sigte på Kommunalbestyrelsens godkendelse 

af udkastet i Q4, 2022. 
 

Emner 
Projektgruppen ønsker at få Handicaprådets stillingtagen til 

følgende, udvalgte emner: 

 
1 Projektgruppen består af af indkøbschef, Kim Malver, FLIS-koordinator, Tenna 
Arevad Larsen og Contract Manager, Jørgen Fabricius. 
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1) Essentielle eller oplagte elementer:  

i. Hvad ser Handicaprådet som essentielle 

eller oplagte elementer i Hørsholm 

Kommunes indkøbspolitik? 

2) Særlige hensyn: 

i. Hvilke særlige hensyn finder Handicaprådet, 

at Hørsholm Kommunes kommende 

indkøbspolitik skal tage højde for? 

3) Bæredygtighed 

i. På hvilken måde ser Handicaprådet, at 

bæredygtighed kan eller skal spille en rolle i 

Hørsholm Kommunes indkøbspolitik? 

ii. Ser Handicaprådet sociale klausuler eller 

arbejdsklausuler i udbud som obligatoriske 

elementer i Hørsholm Kommunes 

indkøbspolitik? 

iii. Skal forskellige kategorier (miljø, økonomi, 

social) inden for bæredygtighed vægtes 

relativt i Hørsholm Kommunes 

indkøbspolitik? 

 


