Indkøbspolitik 2016
Indledning
Ringkøbing- Skjern Kommunes
vision Naturens rige er udtryk for
at byrådet gennem naturen vil
sikre borgerne det gode liv og at
skabe vækst i kommunen.
Visionen konkretiseres gennem
planstrategien, de overordnede
politikker og øvrige politikker.
Herved sikres, at der er en rød
tråd fra den overordnede vision
til kommunens konkrete
aktiviteter i forhold til og
sammen med borgere,
virksomheder og foreninger m.m.
Planstrategien uddyber og
konkretiserer den politiske vision.
De to overordnede politikker – Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager
udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de
øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede
politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år.

Indkøbspolitikken relaterer sig til følgende målsætninger i
•

Vækst- og udviklingspolitikken:

•

•
•
•

Vi passer på vores natur, så her er godt at bo og rart at besøge! Derfor har vi et særligt
fokus på grøn vækst.
Vi søger konstant at påvirke vores omverden til at forbedre rammevilkårene for at bo og
drive virksomhed i området.
Vi gør alt, hvad vi må og kan for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig.
Vi har særlig fokus på vores erhvervsmæssige styrkepositioner!
Vi styrker sammenholdet og fællesskabsfølelsen på tværs for at nå vores mål!

•

Politik for det gode liv:

•

Vi bidrager aktivt til løsninger, der udvikler fællesskaber på tværs af kommunen.

•

Fødevarepolitikken:

•
•

Vi vil udbrede den gode fortælling om vores fødevarer – lokalt, regionalt og nationalt.
Vi vil styrke oplevelsesøkonomien ved at understøtte Ringkøbing-Skjern Kommune som en
kulinarisk destination.

•

Energipolitikken:

•

Vi har særligt fokus på energiforbrug i transport.

•
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Vision for indkøbspolitikken 2016:
Ringkøbing-Skjern Kommune vil med den nye indkøbspolitik understøtte udvikling og
vækst i kommunen. Dette skal ske gennem en gennemsigtig konkurrenceudsættelse af
kommunale opgaver og indkøb, der sikrer kommunen de bedste priser, miljø og høj
kvalitet og som samtidig sikrer muligheden for vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv.

Målsætning 1:
Kvalitet, bæredygtighed og pris.
Vi køber ind efter principperne kvalitet, bæredygtighed og pris og placerer gerne
kommunens indkøb lokalt, men på konkurrencedygtige og lovlige vilkår og ud fra
forretningsmæssige kriterier.
Vi ønsker at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
arbejdsmiljø for medarbejdere og kommunens leverandører.

Målsætning 2:
Vi er attraktive samarbejdsparter for såvel interne som eksterne samarbejdsparter.
Som leverandør kan man altid henvende sig for at høre, hvorledes man kan komme i
betragtning. Som medarbejder kan man få hjælp til indkøb, e-handel m.m.

Målsætning 3:
Vi vil udnytte de fleksible udbudsformer så vidt det er muligt med henblik på innovation.

Målsætning 4:
Vi anvender vores indkøbsaktiviteter til at skabe innovation sammen med virksomhederne.

Målsætning 5:
Vi understøtter det lokale erhvervsliv mest muligt, der hvor det er lovligt og det ikke strider
mod kommunens interesser.

Målsætning 6:
Vi vil skabe en ensartet indkøbsadfærd på tværs af organisationen.
Det sker gennem dialog med aftaleenhederne, øget information om indkøbsaftalerne samt
kvartalsvise compliance rapporter.
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