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1. Indkøbspolitik sikrer den bedste økonomi 

Indkøbspolitikken og retningslinjerne skal sikre, at virksomhedens samlede indkøb til drifts-, investerings- og 

projektopgaver bliver udført i overensstemmelse med ejeraftalen og ejerstrategien. Derudover skal politik-

ken sikre rammerne for de bedste indkøbsvilkår for Fors A/S. 

Indkøbspolitikken skal give den bedste økonomi ved blandt andet at inddrage samtlige forretningsområder i 

de tværgående kontrakter. 

Fors A/S skal samtidig være i dialog med nye markeder og samarbejde med eksisterende relationer. Dialogen 

skal sikre forståelsen af de totale omkostningsbetragtninger ved et køb, og samtidig etablere en stærkere 

relation og et partnerskab i det omgivende samfund med fokus på løsning og udvikling.  

Indkøbspolitikken afspejler og understøtter Fors A/S strategi ’Tænk ny – tal klart – skab forandringer’. Alle i 

Fors A/S skal anvende indkøbspolitikken. Det sikrer også, at alle handler i overensstemmelse med gældende 

lovgivning. 

 

2. Principper og lovkrav bliver overholdt 

Fors A/S er som offentligejet virksomhed omfattet af reglerne for offentlige indkøb og dermed også underlagt 

lovkrav. 

Det har betydning for Fors A/S planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af indkøbsaktiviteter. Reg-

lerne fastsætter en række procedure- og annonceringsforpligtigelser, som har til formål at skabe effektiv 

konkurrence. De præcise regler afhænger af indkøbets art og kontraktværdi, men de grundlæggende prin-

cipper skal altid overholdes: 

Ligebehandlingsprincippet 

Alle leverandører skal behandles lige. Der må  

ikke gøres usaglig forskel, der kan forrykke konkur-

rencen. 

Gennemsigtighedsprincippet 

Fors A/S skal benytte åbne og gennemsigtige 

procedurer, der sikrer reel og lige konkur-

rence. Der skal fastsættes objektive kriterier, 

og beslutninger skal offentliggøres og begrun-

des sagligt. 

Proportionalitetsprincippet 

Krav og kriterier til indkøbet skal stå i et rime-

ligt forhold til den efterspurgte ydelse. 
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Indkøbspolitikken gælder alle former for indkøb. Det vil sige alle aktiviteter, der medfører en faktura. 

Indkøb er ansvarlig for indkøbspolitikken og retningslinjerne og dertilhørende opdatering. Alle funktionelle 

ledere skal sikre, at politikken og retningslinjerne overholdes af alle medarbejdere i virksomheden. 

Alle medarbejdere bør være opmærksomme på, at overtrædelse af politikken og retningslinjerne kan skade 
Fors A/S og udsætte virksomheden for utilsigtede juridiske og kommercielle forpligtelser. 
 
Fors A/S køber gerne ind hos lokale aktører, hvis det er muligt. Dog altid på konkurrencedygtige vilkår og ud 

fra en saglig helhedsvurdering på forretningsmæssige kriterier såsom pris, leveringsforhold og kvalitet. Der 

gælder ikke særlige undtagelser for lokale leverandører eller langvarige forretningsforbindelser. Fors A/S løf-

ter også gerne sit samfundsansvar i form af social- og miljøklausuler. Derudover ønsker Fors A/S at påvirke 

og udvikle leverandører og markeder i en retning, som tjener Fors A/S interesser. Eksempelvis i forhold til 

socialt ansvar, miljøforhold, arbejdsklausuler og kædeansvar. 

 

3. Idégrundlag, vision og mål 

3.1 Idégrundlag – Opnåelse af økonomiske gevinster og forsyningssikkerhed 

Den overordnede mission for indkøb er: 

Fors A/S fremmer ressourcebevidste løsninger med udgangspunkt i markedsvilkår 

(bedste forhold mellem pris og kvalitet), miljøpåvirkning og menneskelig trivsel. Op-

nåelse af økonomiske gevinster og forsyningssikkerhed er det primære hensyn i for-

bindelse med indgåelse af indkøbsaftaler. 

 

Det primære fokus er gennemsigtighed, økonomisk ansvarlighed, besparelser, forenkling, centralisering og 

ensretning. 

Virkemidlerne er kategoristyring, sourcing, udbud, strategiske samarbejdspartnere, reduktion af lagerbin-

ding, fortsat udvikling af processer og opbygning af værktøjskasse. Performance måles kontinuerligt gennem 

tæt og relevant målstyring/KPI’er og synergier. 

3.2 Vision – Stå sammen som én samlet enhed 

Hos Fors A/S er visionen for indkøb: 

Fælles fodslag sikrer, at Fors A/S optræder som én samlet kunde. Ved at samordne Fors 

A/S indkøb under ét skabes mulighed for stordrift og effektivisering. Aftaler koordineres 

og indgås centralt, anvendes loyalt decentralt. 
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3.3 Mål – Alle indkøbsaftaler indgås fra centralt hold 

Alle køb for Fors A/S skal være forretningsrelevante, lovlige og opfylde alle lovkrav. Desuden skal alle indkøb 

ske i henhold til gældende og godkendte politikker og prokuraregler. 

Alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal indkøbes i forhold til nationale og internationale love, herunder 

ILO-konventionen (International Labour Organization). Fors A/S vurderer, om der skal anvendes sociale klau-

suler. 

Fors A/S ser positivt på dialog og partnerskaber med leverandører, der tager samfundsansvar og har fokus 

på socioøkonomiske aspekter. Derudover samarbejder Fors A/S gerne omkring skabelse af nødvendige ud-

dannelses- og praktikpladser. 

Fors A/S skal til enhver tid stræbe efter at styrke 

indkøbsaktiviteterne for at opnå stordriftsfordele 

med hensyntagen til forbedrede vilkår og be-

tingelser samt optimering af forretningen. I 

størst muligt omfang skal Fors A/S anvende 

rammeaftaler, samhandelsaftaler og udbud. 

Hvis det er fordelagtigt, kan Fors A/S benytte 

sig af aftaler hos Staten og Kommunernes 

Indkøbsservice. 

For at opnå stordriftsfordele er det nødven-

digt, at indkøbsaftaler indgås fra centralt 

hold, og at indgåede aftaler er gældende for 

samtlige selskaber. Dette gælder også, selv 

om der på enkelte områder kan opnås bedre 

vilkår hos andre leverandører. Alle indkøbsafta-

ler indgås gennem Indkøb. Med henblik på at opnå 

bedst mulige aftaler og reducere antallet af leverandø-

rer, kan det være nødvendigt at reducere og standardisere 

varesortimentet på tværs af organisationen. 

 

4. Alle indkøb skal konkurrenceudsættes 

Når Fors A/S foretager indkøb, der beløbsmæssigt overstiger en vis værdi, skal det i udbud. Det er Fors A/S 

samlede indkøb af den pågældende vare eller ydelse, som er afgørende for, om indkøbet overstiger værdien. 

Fors A/S mener, at det er vigtigt, at alle indkøb bliver konkurrenceudsat, også køb under gældende værdier. 

Derfor stræber Fors A/S altid efter at indhente flere tilbud. 

Hvordan vælges vinderen af et udbud/en konkurrenceudsættelse? 

Der skelnes mellem to tildelingskriterier: ’Laveste pris’ eller ’økonomisk mest fordelagtige bud’. 

• Hvis tildelingskriteriet er ’laveste pris’, er det udelukkende omkostningerne, der afgør, hvem der vinder. 
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• Hvis tildelingskriteriet er ’økonomisk mest fordelagtige bud’, tager Fors A/S også hensyn til andre forhold 

end prisen (selv om prisen også vil spille en rolle). Eksempelvis kvalitet, leveringsbetingelser og lignende. 

Fors A/S forbeholder sig ret til at indgå forhandling med de bydende. 

Tildelingskriteriet og eventuelle underkriterier skrives i udbudsmaterialet og varierer. 

 

4.1 Krav til leverandører 

Fors A/S skal godkende alle nye leverandører, og kun godkendte leverandører kan modtage en indkøbsordre. 

Indkøbsprocesserne er kendetegnet ved løbende og 

vedholdende at sænke de samlede omkostninger for 

Fors A/S. Samtidig arbejder Fors A/S med hensynta-

gen til fri og transparent konkurrence, fairness og 

upartiskhed i forholdet til hver kvalificeret og 

godkendt leverandør. Tildelingen af en kon-

trakt til en leverandør skal altid være baseret 

på et gennemsigtigt forhold, og Fors A/S vil så 

vidt muligt undgå kontraktlige forpligtelser, 

der skaber et afhængighedsforhold til en gi-

ven leverandør. 

Fors A/S fokuserer på øget værdiskabelse i de 

eksterne leverandørrelationer: 

Vi vil mere og videre end blot sænke omkostnin-

gerne. 

Vi vil være attraktive som kunde hos leverandørerne. 

 

For at sikre den nødvendige kvalitet fra leverandørerne kræver Fors A/S, at leverandø-

rerne som minimum kan garantere, at følgende væsentlige kriterier bliver opfyldt: 

• Fleksibilitet, høj leveringssikkerhed og levering til tiden. 

• Levering af specificeret kvalitet og kvantitet, herunder produktansvar. 

• Levering i overensstemmelse med offentlige myndigheders krav, vilkår og kriterier. 

• Levering i overensstemmelse med Fors A/S gældende standard indkøbs- og leveringsbetingelser. 

• Højt kundefokus og serviceniveau. 

• Høj konkurrenceevne. 

• Økonomisk soliditet. 

Det er vigtigt for Fors A/S, at leverandørerne er opmærksomme på, at de repræsenterer Fors A/S i mødet 

med virksomhedens kunder, og derfor arbejder professionelt med fokus på kundens behov. 

For at optimere forsyningssikkerheden skal Indkøb løbende følge og måle de eksisterende leverandørers per-

formance og opbygge viden om alternative produkter, tjenester samt leverandører. 
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4.2 Evaluering sikrer god leverandørstyring 

Evaluering sikrer, at Fors A/S får en kategorisering af le-

verandører og dermed også en informationsstyring. 

Derudover skaber evalueringen fokus på de forret-

ningskritiske leverandører, og sikrer samtidig 

også en dokumenteret vurdering af udvalgte, 

eksisterende leverandører. 

Fors A/S lægger vægt på at mindske miljøbe-

lastningen ved indkøb. Indkøb af varer og tje-

nesteydelser til Fors A/S skal ske i fuld over-

ensstemmelse med de til enhver tid gæl-

dende regler om miljøvenlighed, bæredyg-

tighed og energieffektivitet, samt arbejds-

miljø, arbejdsvilkår, social ansvarlighed og etik. 

De konkrete miljø- og bæredygtighedskrav, der 

stilles i forbindelse med indkøb og udbud af va-

rer og tjenesteydelser, bliver besluttet i det en-

kelte indkøb/udbud. 

Leverandørevalueringen baseres på både leverandørens perfor-

mance og overensstemmelse med procesbeskrivelser. 

Indkøb vil sammen med relevante interessenter udvælge og evaluere op 

til 20 kritiske leverandører årligt, som hver især vil blive målt på kvalitet, 

sikkerhed og miljø. 

 

4.3 Hensyn til miljø og fokus på CSR 

Fors A/S fokuserer på, at leverandøren skal vægte miljøhensyn og en bæredygtig udvikling. Dog skal de tek-

niske og økonomiske aspekter tages i betragtning i forhold til et køb. Ved et køb skal vugge-til-grav-princippet 

som udgangspunkt følges. Det gælder også i forhold til senere bortskaffelse efter udfasning. 

 

4.4 Forbruget skal dækkes af indkøbsaftaler 

Fors A/S ønsker at dække alle interne indkøbskategorier med samhandels- og rammekontrakter. Det er må-

let, at mere end 90% af Fors A/S forbrug skal dækkes af en indkøbsaftale. Alle samhandels- og rammeaftaler 

mellem Fors A/S og eksterne parter skal indgås efter Fors A/S købs- og leveringsbetingelser, hvis ikke andet 

er aftalt. Såfremt der indgås en kontrakt, som ikke følger Fors A/S standard, skal der foreligge skriftlig be-

grundelse for afvigelse. 
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5. Forretningsetik og fortrolige oplysninger 

5.1 God forretningsetik skal overholdes 

Alle køb i Fors A/S skal være i overensstemmelse med god forretningsskik og -etik. 

Specifikt i forhold til kontakt med leverandørerne er det gældende, at: 

• Ingen medarbejdere må direkte eller indirekte acceptere, opfordre, tilbyde eller betale et pengebeløb 

eller overføre andre aktiver eller fordele, herunder gaver eller donationer, med undtagelse af almindeligt 

accepteret små erkendtligheder. 

• Ingen medarbejdere kan godkende gratialer, gaver eller andre fordele. Alle medarbejdere skal undgå 

situationer, hvor personlige interesser kan være i strid med interesserne hos Fors A/S. 

 

5.2 Beskyttelse af fortrolige oplysninger 

Håndtering af fortrolige oplysninger er vigtig for virksomhe-

den. Indkøb beskytter fortrolige oplysninger herunder 

tredjeparts oplysninger ifølge persondataforordningen 

(GDPR). 

Data om leverandører og samhandel vurderes 

som følsom, og bør ikke offentliggøres uden for 

Fors A/S uden godkendelse fra Indkøb. Gene-

relt må der ikke informeres om: 

1. Data eller kontraktspecifikke oplysninger 

herunder leverandørnavne. 

2. Eventuelle særlige leverandørpræstatio-

ner/KPI’er eller fx oplysninger om speci-

fikke leverandørevalueringer. 

3. Kommercielle eller strategiske aspekter i for-

holdet til enhver leverandør. 
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6. Risikomanagement/-styring er en vigtig del 

Risikomanagement/-styring skal være en integreret del af alle vigtige beslutninger vedrørende indkøb og 

dermed forsyningskæden. Kendskabet til risici i forbindelse med forsyningskæden på tværs af virksomheden 

– drift, salg, logistik, indkøb, IT – og forholdet mellem Indkøb og andre funktioner skal overvejes i forhold til 

at identificere og styre risici. 

Risikostyring skal afstemmes med de overordnede mål og skal adresseres på alle niveauer. Eksempelvis både 

i relation til den overordnede ledelse og i relation til leverandører. 

Risici håndteres gennem følgende fire trin: Risikoidentifikation, evaluering, afbødning (kontra aktioner) og 

overvågning. Det er vigtigt at finde frem til risici, reagere på dem og derefter foretage en tidlig indsats på 

risici, som er ved at tage form. 

 

Nedenfor ses eksempler på områder, der kan bruges som en del af risikostyringen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understøtte   
forretningsstrategien

Foretage vurdering af 
nøgle- og 
risikoidentifikationer

Plan for skift af leverandør 
(nødsituation)

Udvælgelse af 
leverandører og 
identificere alternativer

Strukturere samarbejdet 
og uddele ansvarsområder 
parterne imellem

Leverandør-
udvælgelse

Spend-analyser

KPI-rapportering

Generel brancheudvikling

Analysere leverandørens 
risikoparametre

Foretage løbende 
vurdering af effektiviteten 
af nødplan for 
leverandørskift.

Leverandør-
opfølgning

Genforhandlinger

Aflæring/Tillæring

Revidere målinger så ny 

læring reflekteres

Revurdere tilpasning af 
målene, risiko og kontrol

Afhjælpning

Iværksætte 
korrigerende 
handlinger 

Opfølgning

Rapportering

Korrigerende 
handlinger
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