
FN’s Verdensmål i
Udbud & 

Kontraktstyring

IKA DIALOG



Over 30 lokale politikker
på indkøbsområdet



4-trins raket: 
Identificer, prioriter, kvalificer og implementer

Risikoafdækning
Dialog med 
markeds-

interessenter

Kvalificering af 
Verdensmål

Omsæt 
til krav



Verdensmålsskemaet



Case: it branchen

Skrivebordsøvelsen - Google og Ring til en ven! – Hints: DK eller? Faglært eller? Udledninger? Transport? 

STEP 1

CO2 reduktion og vedvarende energi

• Bæredygtigt software

Arbejdstagerforhold

• Løn og ansættelsesvilkår i udlandet

• Beskæftigelsesindsatser/klausuler

Risikoafdækning



STEP 2: Samarbejde med 
interessenter 

• Hvilke krav kan vi stille til IT-branchen?

• Hvordan stiller vi krav til IT-branchen?

• Case-baseret

Dialog med 
markeds-

interessenter



STEP 3: Anskaffelse: Udvikling af
softwareløsning til automatiske

udbudsprocesser.

• Odense Kommune ønsker at anskaffe et IT-
system, som automatisk gennemfører
udbudsforretninger, så udbudskonsulenterne
kan bruge mere tid på at holde fri.

• Løsningen skal udvikles og hostes af en
ekstern leverandør.  

Kvalificering af 
Verdensmål



Fokusområde Markedets modenhed / 
mulighed for påvirkning

Specificering af krav

Vi påtænker at stille krav om, at 
leverandøren kontinuerligt skal arbejde 
for at reducere både eget CO2 udslip og 
at softwaren skal designes på en måde, 
så det trækker mindst mulige 
ressourcer og strøm.

Odense Kommune ønsker et større 
fokus på vedvarende energi frem for 
fossile energikilder. 

Hvor almindeligt er det for 
virksomheder i IT-branchen, 
specifikt ift. softwareudvikling 
og hosting, at lave et CO2 
regnskab eller lignende? 

Kan man adskille
virksomhedens CO2 aftryk fra 
CO2 aftrykket på det indkøbte 
produkt/løsning?

Hvordan arbejder man pt i IT-
branchen med vedvarende 
energi?

I hvilket omfang anvender man 
standarder, fx ISO-standarder 
for miljøledelse eller lignende 
på software området

Er det realistisk at stille krav til 
et CO2 regnskab og opgøres 
disse på en ensartet måde? 
Skal dette også omfatte 
underleverandører?

Hvilke indsatser vil I kunne 
gennemføre eller igangsætte 
for at begrænse CO2 
niveauet?

Hvad er potentialet for at øge 
anvendelsen af vedvarende 
energikilder i forbindelse med 
hosting?

Er det et problem, hvis der ikke 
produceres nok "grøn strøm” i 
forhold til at kunne fastsætte et 
niveau?

Hvordan sikrer man en 
sammenlignelighed imellem de 
forskellige løsninger, 
hostingmuligheder eller 
beregningsmetoder?

Hvordan sikrer man f.eks. en 
opgørelse specifikt af CO2 
udledning for en løsning med 
virtuel kapacitet?

Mener I, at det er hensigtsmæssigt 
at vi som Ordregiver fastsætter 
nogle præcise tal for
- hvor meget CO2’en skal 

reduceres med over en 
periode? 

- Et niveau af CO2 udledning 
som skal overholdes (en 
overligger)

Bæredygtigt software



Medarbejdere i andre lande

Fokusområde Markedets modenhed / 
mulighed for påvirkning Specificering af krav

Udvikling og drift af software kan foregå på 
en mere global skala. For danske ansættelser 
stiller Odense Kommune krav om 
Arbejdsklausul. 
Odense Kommune ønsker også at sikre 
anstændige lønninger og arbejdsvilkår i alle 
de øvrige lande, hvortil vores indkøb knytter 
sig. 

Hvor almindeligt er det at have 
en Code og Conduct eller 
lignende omkring arbejdsforhold?

Hvordan arbejder man med 
bedre arbejdsvilkår på forskellige 
geografiske områder?

Er der standarder for de enkelte 
lande, som man som virksomhed 
lægger sig op ad?

Hvilke muligheder har I for at 
sikre, at principperne i fx ILO 
håndhæves?

Har I mulighed for at lave 
opfølgninger hos jeres 
underleverandører ift. 
arbejdsforhold mm?

Hvordan forslår I, at man 
sammenligner arbejdsforholdene 
i konkurrerende virksomheder 
med forskellige geografiske 
områder? Fx hvis man skal 
sammenholde danske 
arbejdspladser overfor 
outsourcing?

Hvilke specifikke områder ift. 
arbejdsforhold og lønning mm skal vi 
være særligt opmærksomme på i IT-
branchen?



Eksempel på 
markedshøring 
på Comdia med 
udgangspunkt i 
Spørgerammen



Step 4 – Implementering

Omsæt 
til krav



Step (NY) - Kontraktstyring

Kontraktstyring  
Opfølgning 

Dokumentation

Sanktionering

Incitamenter 



• Markedsmodning

• ”Købermodning”

• For stor differentiering hos 
leverandørerne

• Økonomi

• Kontrol og gennemsigtighed

Udfordringer Løsninger

• Kortere kontrakter
• Længere kontrakter med 

ændringsklausuler
• Forberedelse og åbenhed: 

Roadmap / politisk opbakning



Roadmap
Udfasning af fossile
brændstoffer i vognpark og 
indkøbt transport i Odense 
Kommune



Udbud –
skolekørsel 2020
Kortere kontrakt end ventet

3-årig aftale med mulighed for 
forlængelse i 2 x 12 måneder, da 
der er usikkerhed om, hvornår 
markedet er klar til mere 
miljørigtige køretøjer



Udbud – transport 
af hjælpemidler
2021
Der er i den udbudte kontrakt indarbejdet en
ændringsklausul, der omfatter muligheden for 
at overgå til 25-50% CO2 neutrale kørsler i
kontraktens løbetid. Der vil således ikke fra
start være krav til CO2 neutrale kørsler, men 
en klar forventning om at ændringsklausulen
vil blive udnyttet i kontraktens løbetid.

Beskæftigelsesklausul på alle vores
serviceydelser.



Udbud igangværende –
arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale

Ved evalueringen ligges der bl.a. vægt på
tilbudsgivers beskrivelse af håndteringen 
af arbejdsbeklædningen under og efter 
kontraktperioden. Herunder om det 
bliver genanvendt/genbrugt og i hvilket 
omfang, både under og efter 
kontraktperioden. Desuden lægges der 
vægt på tilbudsgiver beskrivelse af 
initiativer for at minimere miljø- og 
klimabelastninger i forbindelse med 
transport og vask. Herunder hvordan og 
hvorfor, tilbudsgiver vurderer, at 
initiativerne minimerer miljø- og 
klimabelastningen.

Redegørelse for overholdelse af etik 
Leverandøren skal senest 1 måned efter 
kontraktunderskrift redegøre for, 
hvordan bestemmelserne om etik sikres 
overholdt af leverandøren og dennes 
underleverandører, herunder særligt i 
relation til produktion af tøj i 
tredjelande. 

Pris 50 %

Kvalitet 30 %

Bæredygtighed 20 %



Verdensmål 17: 
Partnerskab

Samarbejde

Dialog 

Fælles retning



Spørgsmål?


