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Indkøbspolitik
• Vores indkøb skal være præget af 5 pejlemærker som alle 

bidrager til SDU’s professionelle indkøbsorganisation

Indkøbsstrategi
• Strategien skal bidrage til en bæredygtig økonomi og 

økonomiske gevinster gennem gode aftaler og ikke mindst 
brugen heraf.

• Krav til leverandørerne om miljøhensyn, og at arbejdsklausuler 
og sociale klausuler overholdes. F.eks. de grundlæggende ILO-
konventioner vedrørende arbejdstagerrettigheder, fremme 
nedbringelse af CO2-aftrykket, fremme genbrug og 
genanvendelse.

• SDU skal tænke langsigtet og medregne hele produktets levetid, 
herunder ressourceforbrug og miljøpåvirkning ved et produkts
fremstilling, anvendelse og destruktion (vugge til grav, tco)

Hvordan forankrer vi 
bæredygtighed i udbud og indkøb?

Vi skal derfor gennem vores 
indkøb gøre en forskel og 

bidrage til at sikre en bæredygtig 
transformation af hele 

universitetet. Vi skal forbruge 
klogt. Det betyder minimalt, 
cirkulært og bæredygtigt.
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SDU’s 5 pejlemærker for indkøb
• Bæredygtig udvikling - Krav til bæredygtighed i alle 

udbud

• Tæt samarbejde med brugere - Fokus på de enkelte
indkøbere gennem obligatoriske kompetenceforløb og 
inddragelse ift. kravspecfikation

• Professionel og ansvarlig samarbejdspartner -
Løbende dialog og erfarings- og vidensudveksling mellem
SDU og vores leverandører

• Effektive indkøb og processer - Øget brug af e-
handel og digitalisering

• Totaløkonomisk gevinstrealisering – Et 
produkt kan købes dyrere, hvis produktet på lang sigt vil
være den billigste løsning



sdu.dk
#sdudk

august 2020

Udbudskontoret

POGI 
• Den bæredygtige udvikling kommer blandt 

også andet til udtryk ved en forpligtelse for 
SDU til at anvende Partnerskab for 
Offentlige Grønne Indkøb (POGI) 
indkøbsmål for konkrete indkøbsområder. 
Der er en årlig opfølgning fra POGI side 

Bæredygtige netværk
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•

TrueTrade CM-delen:
- Mulighed for at sætte FN’s verdensmål ind på aftalerne: Man, kan vælge et 
eller flere verdensmål og skrive en uddybende kommentar til. 
- Mulighed for at synliggøre, hvilke tiltag den enkelte leverandør har gjort for 
bæredygtighed i sin organisation: CSR-politik, ISO-certificeringer inden for 
miljø, arbejdsmiljø og kvalitet, samt hvor mange produkter med miljømærker, 
der indgår i e-kataloget, hvis leverandøren leverer varer.
- Begge dele er synlige for brugerne på aftaleforsiden i systemet.

TrueTrade indkøbssystemet:
- Leverandøren har mulighed for at sætte forskellige miljømærker på de 
varenumre, hvor det er relevant. Indkøberne kan i systemet så filtrere på 
disse mærker, så man har mulighed for at vælge at handle så bæredygtigt 
som muligt.

Bæredygtighedsanalyser:
- Aftaler med verdensmål kan udtrækkes af TrueTrade (Excel) 
- Data anvendes til opgørelse over, hvor mange aftaler der har indtænkt 
verdensmål (Ledelsesrapportering)
- Data kombineret med Indkøbsanalyse gør det muligt at måle 
bæredygtighedscompliance på leverandør og aftaleniveau.
- Bæredygtigheds compliance på varenummerniveau måles på udvalgte 
områder, på certificerede produkter som kan udtrækkes af TrueTrade. 
Eksempelvis: Kaffe & the og forbrugsartikler

Systemunderstøttelse - E-handel og 
indkøbsanalyse
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