
  

 

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet 

Formål  

Det overordnede formål med AAU’s indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at AAU som helhed kan købe varer og tjenesteydelser i den 

ønskede kvalitet på de økonomiske mest fordelagtige vilkår. 

AAU’s indkøb skal ske i henhold til gældende love, bekendtgørelser, direktiver mv. Derudover skal alle indkøb blandt andet foretages ud 

fra forretningsmæssige principper og ledelsesmæssige beslutninger – og under vurdering af service, kvalitet, leveringssikkerhed, pris, 

miljø- og arbejdsmiljøforhold, social ansvarlighed og etiske forhold.   

Gyldighed 

Indkøbspolitikken omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser, som foretages på Aalborg Universitet og er således gældende for 

alle universitetets ansatte. Undtaget fra Indkøbspolitikken er udlæg foretaget i forbindelse med tjenesterejser, der reguleres særskilt i 

”Regelsæt om anvendelse af kreditkort i forbindelse med tjenesterejser og småindkøb”. 

AAU’s mål for indkøb og indkøbsprocesser i 2014, 2015 og 2016 

AAU står stærkt indenfor offentlige indkøb.  Der er indgået attraktive centrale indkøbsaftaler. Indkøbsenhedens hjemmeside opdateres 

hyppigt. Det fælles samarbejde vil blive udbygget og sporene er lagt til en omfattende digitalisering af indkøbsprocessen. 

AAU vil primært sikre målopfyldelsen ved: 

 At der sikres en effektiv og overskuelig varestrøm, der giver rekvirenter og disponenter let adgang til varer og tjenesteydelser og 

optimerer samarbejdet med leverandørerne. 

 

 At der fortsat frigøres ressourcer gennem effektive indkøb, så varer og servicer leveres i den ønskede balance mellem kvalitet 

og pris. 

 

 At samarbejdet mellem aktørerne i indkøbsprocessen systematiseres for at sikre indkøb af de rigtige produkter, ejerskab til 

processen og optimal anvendelse af aftalerne. 

AAU har opstillet følgende overordnede mål for indkøb (håndtering af varer) frem mod 2016, for at realisere områdets potentiale: 

I 2016 skal AAU være blandt de bedste universiteter og mest effektive til håndtering af indkøb. Indsatsen skal tåle 

sammenligning med de mest effektive sammenlignelige private danske virksomheder. 

AAU vil frem mod 2016 frigive 20 mio. kr. gennem effektivisering af indkøb og indkøbsprocesser. Besparelsen giver mulighed for mere 

uddannelse og forskning samt bedre kvalitet og er et led i den samlede produktivitetsudvikling for AAU. Målet kræver en massiv satsning 

fra AAU’s ledelse. Det vil kræve en målrettet indsats fra AAU’s indkøbsenhed og alle, der arbejder i forsyningskæden. Det overordnede 

mål opfyldes i perioden frem mod 2016 gennem realiseringen af følgende målsætninger. 

Målsætninger i 2014, 2015 og 2016 

I 2014 vil AAU stille ensartede basale miljømæssige, etiske og CSR-krav i forbindelse med alle EU-udbud. 

AAU er bevidst om, at der med en stor indkøbsvolumen følger et ansvar for at sikre, at der arbejdes for, at de indkøbte produkter lever op 

til en række miljømæssige, etiske og sociale krav. AAU er allerede langt fremme med at stille disse krav i forbindelse med udbud.  

I 2014 kan AAU bl.a. gennemføre flere udbud og konkurrenceudsættelser som resultat af en forenkling af regelværket. 

Både EU’s udbudsregler og de nationale regler i bl.a. tilbudsloven er meget omfattende og komplicerede. AAU vil derfor samarbejde med 

både offentlige og private partnere med henblik på at påvirke lovgivning og klagesystem for skabe et system, der fremmer en smidig 

samhandel. 
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I 2015 skal 100 pct. af alle relevante indkøbstransaktioner på AAU ske igennem et centralt indkøbssystem, som er integreret med 

betalingssystemet og økonomisystemet. 

Den fuldt udbyggede elektroniske handel vil ske ud fra fælles vedtagne internationale standarder. Den fortsatte udvikling af elektronisk 

handler er essentiel for den fortsatte professionalisering af AAU’s indkøb. Implementeringen vil bl.a. skabe mulighed for mere effektiv 

indkøbsstyring, mere effektiv varebestilling for de daglige brugere, elektronisk dokumentudveksling og mere systematisk 

informationsopsamling. Elektronisk handel skal være en integreret del af AAU´s disponeringsmodeller og skal gøre det muligt at følge op 

på budgetter samt at skabe et solidt grundlag for at evaluere og ændre på indkøbsprocesser, herunder systematisk opfølgning på AAU´s 

leverandører.   

I 2015 anvendes der faste procedurer for brugerinddragelse og brugeransvar i indkøbsprocessen, som indebærer en mere 

hensigtsmæssig tidsanvendelse og mindre spildtid end i dag. Procedurerne er accepteret af alle fakulteter, institutter, schools 

og afdelinger. Der følges systematisk op på brugernes tilfredshed. 

Det er vigtigt at sikre nærhed og tæt samarbejde mellem aktørerne i indkøbsprocessen. Brugerne har afgørende viden om, hvilke krav der 

stilles til de produkter, der indgås aftale for. Det er med til at sikre indkøb af de rigtige produkter, skabe ejerskab for processen og sikre 

optimal anvendelse af aftalerne. De anvendte procedurer skal sikre, at der frigives tid til øvrige processer. Procedurerne skal derfor sikre, 

at de relevante informationer indgår i indkøbsprocessen på en stadig mindre bureaukratisk måde. Dette kræver, at alle involverede kender 

deres roller og arbejder ud fra kendte og accepterede servicemål for indkøb og indkøbsprocesserne, samt at der er en systematisk 

opfølgning på brugernes tilfredshed. 

I 2016 er der 100 pct. efterlevelse blandt brugerne på samtlige af AAU´s indkøbsaftaler. 

Der er på de enkelte fakulteter, institutter, schools og afdelinger brugere, der ved, hvilke faglige krav der skal stilles til produkterne. Efter 

udbuddets afslutning og aftalernes indgåelse skal brugerne være forpligtede til at overholde de indgåede aftaler. Der vil blive fulgt 

systematisk op på efterlevelsen af aftalerne. 

I 2016 skal omfanget af fælles udbud og konkurrenceudsættelser på tværs af fakulteter, institutter, schools og afdelinger være 

væsentligt større. Det er et foreløbigt mål, at 50 pct. af alle varer indkøbes på fælles aftaler, inkl. bygningsdrift og 

vedligeholdelse samt konsulentydelser. 

AAU’s egen indkøbsvolumen vil ofte være tilstrækkelig til at sikre stordrift og undgå uhensigtsmæssig markedskoncentration, samtidig 

med at kontakten til brugerne forbliver tæt. AAU vil, hvor det giver mening, samarbejde med de øvrige danske universiteter eller andre 

samarbejdspartnere om at konkurrenceudsætte universitetets indkøb. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med relativt ukomplicerede indkøb 

eller for at opnå tilstrækkelig volumen på meget store markeder. 

I 2016 har AAU aftaledækket alle relevante vare- og tjenesteydelsesområder efter forudgående markedsanalyser og 

konkurrenceudsætning. 

AAU skal udnytte sit samlet indkøbspotentiale, til gavn for den enkelte enhed og fællesskabet. Det er en forudsætning for at få den bedste 

kvalitet og de mest fordelagtige aftalevilkår, at der foretages udbud og konkurrenceudsættelse af alle relevante varer og tjenesteydelser 

efter analyse af markedet. Dette er samtidig en forudsætning for at leve op til regler og love på området. AAU vil løbende måle graden af 

aftaledækning. 

Roller og Ansvar 

Aktørerne i indkøbsprocessen er 

 Indkøbsforum 

 Indkøbsenheden 

 Kategoriansvarlige 

 Rekvirenter 

 

 Godkendere 

Indkøbsforum 

 Medlemmerne af Indkøbsforum udpeges som følger: 

 Dekanerne udpeger hver en repræsentant.  

 It-direktøren udpeger en repræsentant.  

 Universitetsdirektøren udpeger to repræsentanter.  

 Overbibliotekaren udpeger en repræsentant. 

 Direktøren for SBI udpeger en repræsentant. 
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Repræsentanter udpeget til Indkøbsforum skal bemyndiges af den pågældende områdeansvarlige til at tegne sit område i forhold, som 

falder ind under denne indkøbspolitik. 

Indkøbsforum er ansvarligt for 

 At komme med input til indkøbspolitikken 

 At der arbejdes strategisk med indkøbsopgaver på AAU 

 At påse at der stilles decentrale ressourcer til deltagelse i udbudsaktiviteter 

 At påse at der stilles decentrale ressourcer til implementering af indgåede aftaler 

Indkøbsforums øvrige opgaver omfatter 

 Medvirken til definition af kategorier 

 Medvirken til planlægning og prioritering af AAU’s egne udbud for den kommende periode 

 Rådgivning til Indkøbsenheden mht. prioritering af andre indsatser og tiltag, eksempelvis it-understøtning, rapportudvikling o.a. 

 Medvirken til implementering af tiltag decentralt 

 Medvirken til identifikation af mulige besparelsespotentialer 

Indkøbsenheden 

Indkøbsenheden er organiseret i Økonomiafdelingen med reference til økonomidirektøren og er ansvarlig for 

 At gøre det så let som muligt for AAU’s medarbejdere at foretage indkøb, der lever op til kravene i AAU’s indkøbspolitik 

 Gennemførelse af EU-udbudsforretninger og -annonceringer  

 Inddragelse af kategoriansvarlige ved valg af aftaler, herunder kommunernes og statens indkøbsaftaler 

 Indgåelse af indkøbskontrakter til en værdi under beløbsgrænserne for EU-udbud eller -annonceringer   

 Rådgivning om indkøbsopgaver generelt, herunder indkøb fritaget af udbudsdirektiverne  

 Vedligeholdelse af stamdata på leverandører/kreditorer i samarbejde med Regnskab/ØA  

 Rapportering inden for indkøbsområdet til ledelse og til relevante afdelinger 

 Årlig og løbende vedligeholdelse af planlægning af udbud samt deltagelse i og gennemførelse af udbud og andre lignende 

forespørgsler til leverandører  

 At sikre en effektiv og brugervenlig indkøbsproces, som overholder til enhver tid gældende regelsæt, herunder også løbende 

udvikling af denne. Heri indgår også funktionelle krav til IT-understøtning og rapportering 

 Implementering af nye indkøbsaftaler 

 Stille brugervenlig information om universitetets indkøbsaftaler til rådighed for rekvirenterne 

 Vedligeholdelse af Indkøbsenhedens hjemmeside. 

 Vedligeholde oversigt over indkøbsaftaler opdelt på produkttyper som Indkøbsenheden har kendskab til. 

 Evaluering af de indgåede indkøbsaftaler. 

Indkøbsenhedens øvrige opgaver omfatter 

 Varetage rollen som kategoriansvarlig for udvalgte kategorier 

 

 

Kategoriansvarlige 

 

En kategoriansvarlig er en AAU-ansat, som besidder specifikke kompetencer/viden om en varekategori. Ofte vil den kategoriansvarlige 

have baggrund i det faglige miljø, men kan dog i nogle tilfælde også sidde mere centralt. 

 

Kategoriansvarlige udpeges af institutledere og administrative chefer på anmodning fra Indkøbsenheden. 

 

Kategoriansvarlig er ansvarlig for: 

 

 At sikre at aftaler er i overensstemmelse med AAU’s retningslinjer for indkøbsaftaler 

 At holde sig fagligt orienteret om aktører og trends i markedet for den pågældende kategori herunder vidensdeling med 

indkøbsenheden 

 At inddrage brugerne 

 

Kategoriansvarliges øvrige opgaver omfatter: 

 Medvirken i vurderingen af indkomne tilbud på gennemførte udbudsforretninger 

 Medvirken til implementeringen af indgåede indkøbsaftaler 

 Medvirken til at definere hvilket sortiment, hvilken mængde, hvilken kvalitet, behov for leveringstider mv. som nye indkøbsaftaler 

skal indeholde 

 Medvirken til efterlevelse af indkøbspolitikken 

 Medvirken til løbende udvikling af indkøbsprocessen 

 Medvirken til at sikre, at leverandørerne lever op til deres forpligtelser 
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Rekvirenter 

 

En rekvirent udpeges af lederen af en økonomisk ansvarlig enhed og tildeles skriftligt af denne disponeringsret indenfor veldefinerede 

rammer (beløb og evt. varekategori, projekt og andre relevante rammer). 

 

Rekvirent er ansvarlig for 

 Placering af indkøbsordrer indenfor rammerne af gyldige aftaler og AAU’s handelsbetingelser 

 Orientere indkøbsenheden ved leverandørens manglende overholdelse af de kontraktuelle forpligtelser 

 Modtagekontrol 

 Håndtering af reklamationer, herunder returnering af varer 

Godkender 

Godkender, er ansvarlig for  

 Godkendelse af fakturaer 

 

Indkøbsproces 

Nedenstående illustration redegør for indkøbsprocessen på AAU i overordnede træk; 

 

Regelgrundlag  

Ved årsskiftet 2015/2016 trådte der et nyt sæt regler for vores indkøb i kraft. EU’s udbudsdirektiv af 2004 og Tilbudsloven afsnit II erstattes 

af udbudsloven.  

De mest markante ændringer ved den nye udbudslov, angår indkøb med en værdi op til kr. 1.541.715. Annonceringspligten for indkøb til 

en værdi mellem kr. 500.000 og kr. 1.541.715 udgår delvist. Hertil kommer at en række indkøb er blevet omfattet af et nyt Light Regime, 

som omfatter indkøbsområder, som EU har vurderet bør have en højere tærskelværdi. Udbudsloven tilskriver at: 

 Har indkøbet en værdi op til 1.541.715 kr. enten som enkelt køb eller over en fireårig periode skal der, ifølge udbudsloven, 

sondres imellem, hvorvidt indkøbet har grænseoverskridende interesse.  

 

 Ved indkøb omfattet af Light Regimet til en værdi op til 5.583.000 kr. enten som enkelt køb eller over en fireårig periode skal 

der, ifølge udbudsloven, sondres imellem, hvorvidt indkøbet har grænseoverskridende interesse.  

Prioritering af 
indkøbsopgaver 

  

 
Indkøbsfunktionen 

og  

Indkøbsforum 

Udarbejdelse af 
kontrakter og 

udbudsmateriale 

 

Indkøbsfunktionen 
og 

kategoriansvarlig 

Kontrakt og 
tilbudsbehandling 

 

 
Indkøbsfunktionen 

og 
kategoriansvarlig 

Valg af leverandør 

 

Indkøbsfunktionen 
og 

kategoriansvarlig 

Implementering i 
organisationen 

 

Indkøbsfunktionen 
og 

kategoriansvarlig 

Operationelt 
indkøb  

 

rekvirenter  

 

Varemodtagelse 
og kontrol  

 

rekvirenter  

Faktura-
godkendelse 

 

Godkender 
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Har indkøbet klar grænseoverskridende interesse skal indkøbet annonceres på www.udbud.dk og foretages med involvering af 

indkøbsenheden. 

 Ved indkøb over 1.541.715 kr. enten som enkelt køb eller over en fireårig periode skal der, ifølge den nye udbudslov 

gennemføres EU-Udbud. 

 

 Ved indkøb omfattet af Light Regimet til en værdi over 5.583.000 kr. enten som enkelt køb eller over en fireårig periode skal 

der, ifølge den nye udbudslov gennemføres Udbud efter Light Regimet.  

Udbuddene skal offentligøres på www.ted.eu og foretages med involvering af indkøbsenheden. 

På AAU har vi valg at implementerer loven på følgende måde. Sådan gør du: 

 Har AAU har en indkøbsaftale på et givent område, så skal denne indkøbsaftale anvendes uanset indkøbets værdi. 

 

 Har indkøbet en værdi af kr. 25.000 kr. eller derunder, enten som enkelt køb eller over en fireårig periode, så købes med 

almindelig sund fornuft og god købmandsskab. Der er ingen krav til dokumentation i forbindelse med disse indkøb. 

 

 Har indkøbet en værdi af mere end kr. 25.000, men mindre end kr. 100.000, enten som enkelt køb eller over en fireårig 

periode, skal der på baggrund af en markedsdækning indhentes tilbud fra mindst 2 og maksimum 3 leverandører, der er 

uafhængige af hinanden, således at der dokumenterbart er opnået det mest fordelagtige tilbud i forbindelse med indgåelsen af 

aftalen. Se infoguide til indkøb over kr. 25.000 men under kr. 100.000 

 

 Ved indkøb til projekter under Horizon 2020 med en værdi af mindre end 100.000 kr. enten som enkelt køb eller over en 

fireårig periode, skal der på baggrund af en markedsdækning indhentes tilbud fra mindst 2 og maksimum 3 leverandører, der er 

uafhængige af hinanden, således at der dokumentérbart er opnået det mest fordelagtige tilbud i forbindelse med indgåelsen af 

aftalen.  

 

 Hvis indkøbet har en værdi på mere end 100.000 kr. enten som enkelt køb eller over en fireårig periode, kontakt 

indkøbsenheden. 

Alle indkøbsaftaler indgået af AAU skal underskrives jf. AAU’s regnskabsinstruks. 

 

Særlige regler for ansatte 

Ansatte ved AAU, der er identiske med eller pårørende til en tilbudsgiver/leverandør må ikke vedr. denne leverandør indhente tilbud, 

behandle tilbud eller foretage kontrol med en leverance eller et arbejde. 

En virksomhed, der er ejet helt eller delvist af en ansat eller studerende ved AAU, må ikke levere varer og tjenesteydelser til universitetet, 

medmindre: 

 der enten er tale om et børsnoteret aktieselskab 

 eller der foreligger særlig bemyndigelse fra Universitetsdirektøren. 

I henhold til Straffelovens § 144 er det ikke tilladt offentligt ansatte at modtage gaver, tilskud eller lignende fra leverandører. Der henvises 

til AAU håndbogens retningslinjer ”Gaver og andre fordele”. 

Universitetets ansatte må ikke til privat brug benytte aftaler indgået af universitetet.  

 

Miljø 

AAU støtter alle tiltag for at forbedre miljøet. Det vil sige, at der tilstræbes at købe varer med miljømærkninger og som indgår i 

genbrugsordninger. 

 

Evaluering 

Der vil blive gennemført en løbende evaluering af målopfyldelsen. 

Alle AAU’s indgåede indkøbsaftaler tilstræbes evalueret med hensyn til økonomi og kvalitet, herunder brugertilfredshed. Evalueringens 

indhold og tidsplan fastsættes i forbindelse med aftalens indgåelse, hvilket sker i samarbejde mellem Indkøbsenheden, den/de 

kategoriansvarlige samt evt. leverandøren. 

http://www.udbud.dk/
http://www.ted.eu/
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Indkøbspolitikken evalueres årligt i tredje budgetperiode. 

 


