
INDKØBSPOLITIK



Forord
I politiet arbejder vi for at skabe tryghed 
og sikkerhed for borgerne i Danmark, 
hvilket er et ansvar, der stiller særlige 
krav til os som organisation.

På indkøbsområdet skal vi arbejde tæt 
sammen med resten af organisationen, 
så vi løbende er i stand til at levere de 
rammer og redskaber, der er nødven-
dige for, at politiet kan løse sine kerne-
opgaver. Vi skal gøre det ud fra en 
grundlæggende forståelse for, at når vi 
arbejder med indkøb, sker det i tråd 
med de forvaltningsmæssige rammer, 
vi som offentlig myndighed er underlagt.

Vi igangsatte i 2017 en omfattende 
professionalisering af indkøbsområdet i 
politiet. Indkøbspolitikken bygger videre 
på dette arbejde og bidrager, med 
udgangspunkt i en række pejlemærker, 
til at skabe en fælles forståelsesramme 
for, hvordan vi indkøbsmæssigt løfter 
den fælles opgave med at skabe værdi 
for politiet.

Vi vil fastholde fokus på udvikling af 
indkøbsområdet, for også hér kan og 
skal vi hele tiden blive bedre.

Andreas Langsted
Økonomidirekør
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Indkøbspolitikkens 
formål er at fastsætte 
rammerne for, hvordan 
vi køber ind i politiet 
og skal medvirke til at 
ensrette og udvikle 
indkøb på tværs af 
Rigspolitiets områder, 
politikredsene og PET.

Indledning

Indkøbspolitikken er bygget op omkring fire 
temaer. Indledningsvis fastsættes de over-
ordnede pejlemærker for indkøb i politiet 
efterfulgt af en beskrivelse af, hvordan 
indkøbsområdet er organiseret. Derefter 
gennemgås de eksterne rammer for indkøb 
og til sidst de interne retningslinjer for indkøb.

Indkøbspolitikken udmøntes i en række 
retningslinjer (actioncards) og vejledninger, 
der løbende udarbejdes og opdateres af 
Koncernindkøb. De til enhver tid gældende 
retningslinjer kan findes på POLintra.
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Hvad er et indkøb?

Der er som 
udgangspunkt 
tale om et 
indkøb i de 
tilfælde, hvor 
en disposition 
udløser en 
faktura.
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Pejlemærke for indkøb

Indkøbsområdet skal skabe værdi for politiet 
og sikre en økonomisk hensigtsmæssig 
brug af de midler, vi har til rådighed. Vi 
arbejder derfor ud fra en helhedsorienteret 
tilgang til indkøb, hvor vores evne til at sam-
arbejde og eksekvere både internt i organi-
sationen og i relation til vores leverandører 
er væsentlige parametre for at lykkes.

Udgangspunktet for ethvert indkøb er, at der 
foreligger en aftale, der er indgået efter de til 
enhver tid gældende regler og 
retningslinjer på området.

Konkurrenceudsættelse af aftaler er en 
naturlig del af indkøbsprocessen, og valget 
af den rigtige anskaffelses og sourcing-
strategi er afgørende for aftalens endelige 
rammer. Valg af strategi forudsætter kend-
skab til markedet, og vi arbejder derfor fakta-
baseret og sikrer, at der altid er et solidt 
analytisk grundlag for indkøbsprocessen, 
der tager udgangspunkt i et veldefineret 
forretningsbehov, hvor risici og kompleksitet 
håndteres gennem fokus på markeds-
afprøvede standarder, produkter og 
løsninger.

Vi arbejder efter at fremme konkurrencen i 
markedet og derigennem opnå det bedste 
match mellem pris og kvalitet, så vi 

Vi har et fælles 
ansvar på tværs af 
organisationen for, 
at reglerne for 
offentlige indkøb 
overholdes, og der 
skal altid søges 
indkøbsfaglig 
rådgivning, hvis der 
er tvivl om, hvordan 
vi skal agere.

minimerer de samlede omkostninger 
i aftalens levetid. Det sker på gennem-
sigtige vilkår, hvor åbenhed og 
ligebehandling skal fremme markedets 
mulighed for at byde ind på opgaverne.

Vi tager samtidig ansvar for, at tilvejebring-
elsen af varer og tjenesteydelser følger 

gældende lovgivning og internationale 
konventioner og bidrager dermed til at 
fremme en positiv udvikling inden for 
menneskerettigheder, miljø og 
antikorruption gennem de krav, der stilles 
til vores leverandører.

For at understøtte implementeringen og 
brugen af aftalerne i forretningen, arbejder 
vi på tværs af politiet efter ensartede 
procedurer for styring og opfølgning 
på indkøbsaftaler. Vi anerkender 
dermed samtidig vigtigheden af at fremme 
det sunde og professionelle samarbejde 
med vores leverandører, så vi løbende får 
den tilsigtede værdi af aftalerne.

Når vi køber ind, sker det så vidt muligt 
gennem brug af vores elektroniske 
indkøbssystem, og vi arbejder 
løbende på at gøre flere varer og 
ydelser tilgængelige via 
indkøbssystemet.

Vores indkøb er på mange områder sam-
menlignelige med andre statslige myndig-
heders, og vi arbejder derfor på at øge det 
tværstatslige samarbejde, så der på 
områder med sammenfaldende behov 
eller fælles opgaveløsning kan anlægges 
en fælles tilgang til markedet, til gavn for 
alle parter.
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Organisering

Indkøbsområdet i politiet er overordnet 
organiseret med en central 
koncernindkøbsfunktion i Rigspolitiet og en 
række decentrale indkøbsansvarlige 
enheder i politikredsene samt i PET.

Koncernindkøb i Rigspolitiet har det 
overordnede ansvar for indkøb i politiet 
og er retningssættende for de 
indkøbsfaglige processer på tværs af 
organisationen.
Koncernindkøb har som udgangspunkt ikke 
budget til selv at foretage indkøb på politiets 
vegne, men skal som central indkøbsfunk-
tion sikre, at indkøbsområdet understøtter 
forretningens behov på en tidssvarende og 
omkostningseffektiv måde, der er i fuld 
overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende regler og vilkår. Ud over at være 
retningssættende på indkøbsområdet har 
Koncernindkøb også det overordnede 
ansvar for styring og opfølgning på politiets 
centrale indkøbskontrakter.

Koncernindkøb støtter Rigspolitiets områder 
med gennemførelse af daglige indkøb 
(operationelle indkøb). Koncernindkøb yder 
samtidig indkøbsfaglig og udbudsretlig 
rådgivning til hele organisationen og er 
ansvarlig for at gennemføre større anskaf-
felser i form af fx udbud i et tæt samarbejde 
med forretningen.

De decentrale indkøbsansvarlige enheder i 
politikredsene og PET har ansvaret for at 
gennemføre alle daglige indkøb lokalt i 
henhold til de retningslinjer, der opstilles af 
Koncernindkøb. Rigspolitiets områder, politi-
kredsene og PET er som udgangspunkt 
ansvarlige for egne budgetter og har 
dermed den endelige beslutningskompe-
tence for det respektive indkøb, der dog skal 
ske under iagttagelse af rådgivning og ret-
ningslinjer fra Koncernindkøb. Rigspolitiets 
områder, politikredsene og PET er forpligtet 
til at rådføre sig med Koncernindkøb i 
forbindelse med alle større indkøb, køb af 
konsulentydelser og i eventuelle 
tvivlstilfælde.

Roller og ansvar

Alle indkøb sker som udgangspunkt på 
foranledning af det forretningsansvarlige 
område eller politikreds. Forretningsejeren 
er som udgangspunkt den, der har budget 
tet og/eller behovet. Derfor er forretnings-
ejeren ansvarlig for at definere det faglige 
behov og levere indsigt i det produkt eller 
den ydelse, der skal dække behovet, 
herunder at inddrage relevante faglige 
interessenter i processen.

Forretningsejeren har endvidere den ende-
lige kompetence til at træffe beslutninger 
under vejledning fra Koncernindkøb og 
øvrige fagspecialister, som fx Koncernjura 
og Koncern IT.

For at understøtte, at 
processerne på indkøbs-
området håndteres i rette 
tid og på det nødvendige 
beslutnings- og 
kompetenceniveau, 
arbejder vi efter en klar 
fordeling af roller med 
dertilhørende 
ansvarsområder.

Koncernindkøb har den indkøbsfaglige rolle 
og er dermed ansvarlig for at levere den 
indkøbsfaglige rådgivning, herunder 
kompetencer til at understøtte 
indkøbsprocessen i hele kæden fra 
visitering af forretningens behov til brug og 
styring af en indgået kontrakt.
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Regler og lovgivning 
for offentlige indkøb

Når vi gennemfører indkøb i politiet, skal 
det altid ske efter de til enhver tid gældende 
love og regler om offentlige indkøb, herunder 
udbudsloven, forsvars- og sikkerhedsdirekti-
vet, tilbudsloven, forvaltningsloven, cirkulære 
om indkøb i staten, budgetvejledningen m.fl.

Indkøbsformer

Vi er som offentlig myndighed underlagt 
udbudspligt for en stor del af vores indkøb. 
Som hovedregel skal anskaffelser, der over-
stiger 1 mio. kr.1, sendes i EU-udbud, mens 
anskaffelser under 1 mio. kr. enten skal 
annonceres eller indkøbes efter de forvalt-
ningsretlige principper, jf. nedenstående 
illustration.

Udbud

For at kunne afgøre om et indkøb overstiger 
tærskelværdien for udbud, ser vi som 
udgangspunkt på værdien af det enkelte 
indkøb. Hvis indkøbet er en del af en større 
anskaffelse eller et samlet projekt, så er det 
dog den samlede anskaffelsessum, der skal 
vurderes op imod tærskelværdien på 1 mio. 
kr., uanset om det enkelte indkøbs værdi 
isoleret set er under. Et indkøb anses også 
for at være over tærskelværdien ved gen-
tagne indkøb, der betyder, at der købes ind 
af samme type ydelse eller vare for et beløb, 
som samlet set over 12 måneder over 
skrider 1 mio. kr.2

Når det konstateres, at værdien af et eller 
flere indkøb potentielt overstiger 1 mio. kr., 
eller hvis det vurderes, at konkurrence-

udsættelse er at foretrække uagtet den 
specifikke anskaffelses værdi, skal Koncern-
indkøb kontaktes med henblik på inddrag-
else i det videre forløb. Ansvaret for at 
vurdere værdien af et eller flere indkøb 
ligger dels decentralt hos den enkelte 
enhed, hvor der indkøbes lokalt og dels hos 
forretningsejeren, hvor der indkøbes 
centralt. Koncernindkøb rådgiver om, hvilke 
ydelser der bør vurderes samlet, dvs. 
sammenlægges.

Annoncering

Når vi køber ind under tærskelværdien på 1 
mio. kr., er der ikke pligt til at sende indkøbet 
i udbud. Der gælder dog stadig en række 
regler og principper for indkøb under 1 mio. 
kr., da visse indkøb under tærskelværdien 
skal gennemføres ved annoncering. Det 
gælder i de tilfælde, hvor der er tale om 

indkøb med grænseoverskridende interesse, 
altså når udenlandske leverandører 
vurderes at have interesse i at byde på 
anskaffelsen. Annonceringer offentliggøres 
på udbud.dk og gennemføres som en 
forsimplet udbudsproces i samarbejde med 
Koncernindkøb.

Vurderingen af om et indkøb har grænse-
overskridende interesse foretages af 
Koncernindkøb.

1.

.

Der gælder andre tærskelværdier for bygge- og anlægsarbejde, 
visse tjenesteydelser samt ved indkøb under forsvars- og sikkerheds-
direktivet. 

2 Når indkøb gennemføres af en juridisk og budgetmæssig selvstændig  
enhed, såsom en politikreds, Rigspolitiet eller PET, skal de kun  
sammenlægges inden for den pågældende enhed i relation til  
tærskelværdien. Dette betegnes "decentrale indkøb".

UdbudIndkøb over 
1 mio. kr. 

Forvaltningsretlige 
principper 

Annoncering 

Indkøb under 
1 mio. kr. 

Indkøb 

Ikke grænseoverskridende 
interesse 

Grænseoverskridende 
interesse

8

http://www.udbud.dk


Forvaltningsretlige principper

Indkøb, der ikke har grænseoverskridende 
interesse og dermed ikke skal annonceres, 
skal gennemføres i overensstemmelse med 
de forvaltningsretlige principper om fx 
saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, 
ligebehandling og proportionalitet.

Det betyder, at der ikke må inddrages 
private eller uvedkommende hensyn i for-
bindelse med indkøbet, og at potentielle 
leverandører skal behandles lige, her-
under at vi over for tilbudsgivere kun kan 
stille krav, der står i rimeligt forhold til den 
udbudte aftale.

Alle indkøb skal desuden være i overens-
stemmelse med god forvaltningsskik og 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Kravet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning betyder, at 
indkøb skal anskaffes på markedsmæssige 
vilkår, hvilket blandt andet kan ske ved 
indhentning af to eller flere tilbud. Vi skal 
altid kunne dokumentere, at indkøbet er 
sket på markedsmæssige vilkår.
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Budgetvejledningen

Alle indkøb skal gennemføres i overens-
stemmelse med budgetvejledningen, der 
regulerer de statslige myndigheders dispo-
nering af bevillingen. Det betyder, at vi kun 
må købe ind til formål, der understøtter 
vores grundlag for at drive virksomhed som 
angivet på finansloven.

Budgetvejledningen definerer samtidig en 
række vilkår, der skal overholdes i 
forbindelse med indkøb. Den fastsætter fx, 
at der som udgangspunkt ikke kan ske 
forskudsbetaling for indkøb, samt hvordan 
og hvornår et indkøb skal udmøntes i form 
af et aktstykke, der forelægges Folketingets 
Finansudvalg.

Den statslige kaskademodel for indkøb

Når vi køber ind, skal det altid undersøges, 
om det kan ske på en eksisterende aftale. 
Brugen af aftaler skal følge den statslige 
kaskademodel, der er fastsat i cirkulære om 
indkøb i staten.

Af Statens Kaskademodel følger et indkøbs-
hierarki, jf. nedenstående illustration, hvoraf 
det fremgår, at der er pligt til at benytte de 
statsligt forpligtende aftaler, hvis muligt, 
eller dernæst aftaler indgået af Staten og 
Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Nederst i kaskademodellen findes tværmini-
sterielle og myndighedsspecifikke ramme-
aftaler, hvor politiets egne aftaler, samt 
indkøbssamarbejde med andre statslige 
myndigheder og de øvrige nordiske 
politimyndigheder indgår.

Hvis der er flere rammeaftaler, der dækker 
samme indkøbskategori, skal indkøbet 
foretages i overensstemmelse med den 
prioriterede rækkefølge i kaskademodellen.

Den statslige kaskademodel

1. prioritet 
Statens indkøbsaftaler

2. prioritet 
SKI-aftaler

3. prioritet 
Tværministerielle og 
egne rammeaftaler
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Eksempel

"Du står og skal købe en skrivebordslampe 
til kontoret. En skrivebordslampe kan købes 
på en af statens indkøbsaftaler, mens en 
tilsvarende model kan købes via en SKI-
aftale.

Da statsaftalen, i modsætning til SKI-aftalen, 
er forpligtende for alle statslige myndigheder, 
har du pligt til at købe skrivebordslampen på 
denne, selvom den eller en tilsvarende også 
kan anskaffes via SKI-aftalen."



Interne retningslinjer 
for indkøb

For at skabe en tættere kobling mellem 
regler og lovgivning for offentlige indkøb og 
politiets eget styringsbehov er der udarbej-
det en række interne retningslinjer, der skal 
sikre varetagelse af alle væsentlige hensyn i 
forbindelse med gennemførelse af et indkøb.

 

Indkøb inden for eksisterende aftaler

Det altovervejende udgangspunkt er, at vi 
køber ind på eksisterende aftaler som fx 
statens indkøbsaftaler, SKI-aftaler eller 
politiets egne aftaler i overensstemmelse 
med statens kaskademodel og vha. de 
gældende indkøbsvejledninger. Det er 
indkøberen, der undersøger, om indkøbet 
kan foretages på en eksisterende aftale

En stor del af de eksisterende aftaler er 
indarbejdet som varekataloger i politiets 
elektroniske indkøbssystem, der løbende 
udvides med nye indkøbskategorier. Der er 
pligt til at benytte indkøbssystemet til at 
købe ind på de indkøbskategorier, hvor det er 
muligt. Du kan finde retningslinjerne for brug 
af politiets indkøbssystem på POLintra.

Koncernindkøb udarbejder løbende indkøbs-
vejledninger på de indkøbskategorier, hvor 
der er indgået aftale eller på anden vis er 
truffet beslutning om indkøbsmetode. 
Indkøbsvejledningerne skal benyttes i 

forbindelse med gennemførelsen af indkøb 
uanset anskaffelsens beløbsstørrelse. Du 
kan finde indkøbsvejledningerne på 
POLintra.

Når der købes ind på en eksisterende 
aftale, er udbudspligten allerede afløftet, 
og der er som udgangspunkt ikke en 
beløbsmæssig begrænsning i relation til 
det enkelte indkøb.
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Indkøb uden for eksisterende aftaler

Når der ikke er mulighed for at trække på en 
eksisterende aftale, er der pligt til at følge 
politiets retningslinjer for indkøb uden for 
eksisterende aftaler. Værdien af det enkelte 
indkøb er samtidig afgørende for, hvilke 
retningslinjer du skal orientere dig mod, jf. 
nedenstående illustration.

Indkøb over 100.000 kr.

Indkøb over 100.000 kr. skal altid gennem-
føres i samarbejde med Koncernindkøb. 
Koncernindkøb giver bl.a. en indkøbsfaglig 
vurdering af, om anskaffelsen skal konkur-
renceudsættes, annonceres eller købes 
efter de forvaltningsretlige principper. 
Aftaler om indkøb over 100.000 kr. skal altid 
godkendes og underskrives af den 
ansvarlige direktør.
Du kan finde retningslinjer og 
relevante dokumenter til indgåelse af 
aftaler over 100.000 kr. på POLintra.

Indkøb under 100.000 kr.

Indkøb under 100.000 kr. skal som udgangs-
punkt gennemføres af indkøberne i det 
budgetansvarlige forretningsområde eller 
den enkelte politikreds uden forudgående 
inddragelse af Koncernindkøb. Indkøbene 
skal ske i overensstemmelse med de 
forvaltningsretlige principper og på markeds-
mæssige vilkår, hvilket bl.a. kan ske ved 
indhentning af to eller flere tilbud og i 
udgangspunktet med de for opgaven rele-
vante støttedokumenter i form af fx 

Skabelon til aftaleforside, blanket for 
dokumentation af markedsafdækning mv.

Koncernindkøb anbefaler, at politiets forret-
ningsbetingelser for hhv. varekøb og køb af 
tjenesteydelser vedlægges i forbindelse med 
decentral aftaleindgåelse. Du kan finde 
retningslinjer og dokumenter til indgåelse af 
aftaler under 100.000 kr. på POLintra.

Indkøb under 5.000 kr.

For at sikre et proportionalt administrations-

niveau for mindre, driftsmæssige anskaf-
felser, kan indkøb under 5.000 kr., som ikke 
er omfattet af en gældende aftale, gennem 
føres umiddelbart. Det betyder, at der – 
uanset ovenstående procedurer – ikke er 
pligt til at indhente to eller flere tilbud eller 
lave markedsafdækning, når det enkelte 
indkøb ikke overstiger 5.000 kr., med mindre 
det vurderes relevant. Der er heller ikke pligt 
til at sikre dokumentation ud over ordre-
bekræftelse og faktura/kvittering. 
Indkøbet skal dog fortsat altid foretages 

økonomisk forsvarligt, så der må ikke 
vælges et dyrere alternativ, hvis et billigere 
opfylder kravene.

Bagatelgrænsen omfatter ligeledes 
konsulentindkøb og køb af juridisk 
rådgivning. Såfremt disse indkøb ligger 
under bagatelgrænsen, kan de foretages 
umiddelbart og uden at konsultere 
Koncernindkøb forinden. Retningslinjen for 
bagatelgrænsen er nærmere beskrevet i 
actioncard for indkøb under 100.000 kr., 
som du kan finde på POLintra.

Forvaltningsretlige 
principper 

Forvaltningsretlige 
principper 

Indkøb under 
5.000 kr. 

Indkøb under 
100.000 kr. 

Indkøb over 
100.000 kr. 

Konsulentydelser og 
juridisk rådgivning 

Indkøb 

Udbud Forvaltningsretlige 
principper 

Annoncering 

Kontakt 
Koncernindkøb 

Kontakt 
Koncernindkøb
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Konsulentydelser og juridisk 

rådgivning

Køb af konsulentydelser og juridisk 
rådgivning følger særlige retningslinjer, der 
skal sikre, at politiet kun benytter ekstern 
assistance i de tilfælde, hvor situationen 
tilsiger det.

Alle køb af konsulentydelser over bagatel-
grænsen skal forelægges Koncernindkøb 
med henblik på en udbudsfaglig vurdering 
samtidig med, at der er særlige krav til 
dokumentation og opfølgning på 
anskaffelsen, der endvidere altid skal god-
kendes af den ansvarlige direktør.

Koncernindkøb er ansvarlig for at visitere 
og gennemføre alle indkøb af juridisk 
rådgivning på indkøbsområdet. Rigspolitiets 
områder, politikredsene eller PET kan 
således ikke selvstændigt rekvirere disse 
ydelser.

Du kan finde retningslinjerne for køb af 
konsulentydelser og juridisk rådgivning på 
POLintra.
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Etik og habilitet

Der må ikke kunne rejses tvivl om politiets 
saglighed og upartiskhed i forbindelse med 
gennemførelsen af et indkøb eller indgåelse 
af en aftale. Alle indkøb skal derfor ske på 
et sagligt og objektivt grundlag, uafhængigt 
af personlige, økonomiske og andre interes-
ser, så der er tillid til politiet. Det betyder, at 
medarbejdere i politiet eller deres familie, 
venner eller bekendte ikke må modtage 
eventuelle gaver eller andre fordele i form af 
rabatter, bonuspoint, vareprøver mv., som 
de tilbydes i relation til politiets indkøb.

Ledere, der sidder med ansvaret for større 
indkøbsaftaler og medarbejdere, der til 
dagligt beskæftiger sig med indkøbsaftaler, 
skal registrere tætte personlige relationer 
hos mulige leverandører i politiets relations-
register.

Hvis en leder eller 
medarbejder har en 
tæt personlig 
relation hos en 
mulig kommende 
leverandør, så er 
pågældende inhabil 
og må derfor ikke 
deltage i indkøbet.
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Alle ansatte skal endvidere følge retnings-
linjerne for god adfærd i det offentlige samt 
politiets vejledning om modtagelse af gaver 
eller andre fordele som ansat i politiet. Du 
kan finde vejledningen på POLintra.



Særlige forhold

Anskaffelse af køretøjer og beredskabs 

materiel kan alene ske under iagttagelse af 
de til enhver tid gældende politikker, cirku-
lærer og vejledninger mv. udstedt af Center 
for Flåde og Materielstyring.

Ydelser på Facility Management området 
(håndværkerydelser, serviceydelser mv.) 
skal som udgangspunkt anskaffes via FM-
aftalen.

Lejeaftaler for fast ejendom er ikke 
underlagt udbudspligt, medmindre lejemålet 
skræddersyes til lejer, hvorefter 
lejeaftalerne skal håndteres under 
iagttagelse af tilbudsloven. Lejekontrakter 
med en værdi på over 100.000 kr. skal 
endvidere godkendes og underskrives af 
den ansvarlige direktør.

Der skal som udgangspunkt altid ske 
inddragelse af Koncern IT ved indkøb af IT. 
Rekvirering af hardware (fx skærm, com-
puter, tastatur mv.) foregår via Elektronisk 
Selv Service (ESS).

Såfremt et indkøb inkluderer en leveran-

dørs behandling eller brug af data, 

skal det endvidere vurderes, hvorvidt der 
skal indgås en databehandleraftale.
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