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Politiet arbejder hver dag for at værne om det 
danske samfund og skabe tryghed og sikker-
hed for borgerne. Det er afgørende, at politiet 
er tillidsskabende og udviser ordentlighed. Det 
gælder, når politiet patruljerer og interagerer med 
borgerne, når vi kommunikerer med interessen-
ter, ansætter nye medarbejdere, drifter vores 
bygninger og køber ind. For at opretholde vores 
troværdighed og legitimitet skal vi i alt, hvad vi 
gør, udvise ordentlighed og samfundsansvar og 
sikre, at vi efterlever de krav og forventninger, 
samfundet har til os.

Som en offentlig virksomhed med over 15.000 
ansatte og en årlig indkøbsvolumen på mere 
end 2 mia. kr. rækker påvirkningen af politiets 
indkøb langt ud over landets grænser. Vi har 
som statslig aktør et ansvar for, at vi bidrager til 
en positiv og bæredygtig samfundsudvikling for 
alle, der er involveret i vores værdikæder.

Der er fra den danske regering en forventning 
om, at de offentlige myndigheder handler i over-
ensstemmelse med OECD’s retningslinjer for 
ansvarlig virksomhedsadfærd01 og hermed indar-
bejder processer for risikobaseret due diligence02. 
Med denne politik sætter vi rammen for dette 
arbejde i politiet. 

01 Jf. Lov nr. 546 om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd af 18. juni 2018

02 Jf. Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd/NCP Danmark udtalelse i sag om Forsvarsministeriets due diligence i forbindelse 
med indkøb af inspektionsfartøjet Lauge Koch 6. september 2018. Due diligence oversættes til dansk med ”nødvendigt omhu”, og handler ifølge OECD’s 
retningslinjer om at identificere, forebygge, afhjælpe og redegøre for aktuelle og potentielle krænkelser og negative påvirkninger afledt af virksomhedens 
aktiviteter.

Den risikobaserede tilgang til 
due diligence betyder at: 

• Vi gennemfører risikovurderinger af politiets 
indkøb

• Vi forebygger og afbøder eventuelle negative 
indvirkninger gennem krav og partnerskaber 

• Vi følger op på, om vores indsatser har den 
ønskede indvirkning, og 

• Vi kommunikerer åbent og transparent om 
vores indsatser.

I politiet vil due diligence processen dække alle 
forhold, som vedrører menneske- og arbejds-
tagerrettigheder, miljø- og klimaforhold samt 
antikorruption som nævnt i OECD’s retningslin-
jer. Politiet ønsker at arbejde sammen med leve-
randører, som efterlever de samme retningslinjer 
og har etableret due diligence processer. 

I politiet ser vi bæredygtighed som et bredt 
begreb. Det betyder, at når politiet køber produk-
ter og services, vil vi indarbejde overvejelser 
omkring, hvordan indkøbet influerer på sociale, 
økonomiske og miljø-/klimamæssige forhold i 
produktets livscyklus – lige fra de råvarer som 
udvindes, til hvordan vi håndterer produktet, når vi 
er færdige med at bruge det. På den måde sikrer 
vi, at vi efterlever OECD’s retningslinjer samt 
agerer i tråd med Regeringens strategi for grønne 
offentlige indkøb ”Grønne indkøb for en grøn 
fremtid”, og bidrager til at nå de danske klimamål.
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 FIGUR 1 De tre fokusområder i politiets 
handleplan for bæredygtige indkøb

For at sikre at politikken får et liv uden for det 
papir, den er skrevet på, har vi valgt at udbygge 
politikken med en handlingsplan, der beskriver 
de indsatser, vi vil igangsætte frem mod 2023. 

I politiets politik for bæredygtige indkøb er 
udgangspunktet for dette arbejde OECD’s 
retningslinjer, hvor menneske- og arbejdstager-
rettigheder, miljø- og klimaforhold samt antikor-
ruption er i centrum. OECD’s retningslinjer angiver 
en konkret metode til at indarbejde processer, 
som understøtter, at vi udviser nødvendigt omhu 
også kaldet due diligence. Ved at indarbejde due 
diligence processer sikrer vi en systematisk og 
holistisk tilgang til at arbejde med bæredygtighed 
og fokusere på løbende forbedringer.

Efterlevelse af OECD’s retningslinjer, herunder 
implementeringen af due diligence processer, 
bidrager også til at flytte verden hen imod opfyl-
delse af verdensmålene01. F.eks. er Verdensmål 
12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” centralt, når 
man arbejder med indkøb, og implementeringen 
af due diligence processer i vores indkøbsproces 
bevirker, at vi understøtter en bæredygtig udvik-
ling inden for dette verdensmål. Indkøb og forbrug 
påvirker også en lang række andre verdensmål 
som fx verdensmål 13 ”Klimaindsats” eller 
verdensmål 8 ”Anstændige job og økonomisk 
vækst”. Derfor er en indsats på indkøbsområdet 
vigtig ud fra et bæredygtighedsperspektiv.     
  
Politiets arbejde med bæredygtige 
og ansvarlige indkøb
At indtænke samfundsansvar i vores indkøb er på 
ingen måde nyt i politiet. Brugen af sociale klau-
suler, krav til miljømærker, løn- og ansættelsesfor-
hold, lærlinge og praktikanter har i gennem flere 
år været en fast del af politiets aftaler. Ligesom 
fokus på samfundsansvar i forbindelse med drif-
ten af vores bygninger er en naturlig og velintegre-
ret del af den måde, vi arbejder på.  

Indsatsen, der med denne handlingsplan igang-
sættes, skal ses som næste skridt, hvor arbejdet 

01 FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. 
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre 
god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

med bæredygtighed bliver mere struktureret. Der 
sættes målrettet ind for at sikre, at overvejelser 
omkring sociale, økonomiske og miljø-/klimafor-
hold bliver indtænkt i politiets indkøb.

Vi vil etablere due diligence processer og 
arbejde strategisk og fokuseret med de områder, 
hvor vi vurderer, at der er størst risiko for nega-
tiv indvirkning jf. OECD’s retningslinjer. Gennem 
fokuserede tiltag vil vi forsøge at begrænse vores 
negative indvirkning, samtidig med at vi agerer i 
tråd med Regeringens strategi for grønne offent-
lige indkøb ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”. 

For at lykkes er det vigtigt, at medarbejderne har 
den nødvendige faglige indsigt i de bæredygtig-
hedsproblematikker, der vedrører de forskellige 
indkøbskategorier, og at de er i stand til at finde 
løsninger, der fremmer bæredygtigheden. Derfor 
er etablering af partnerskaber, kompetence-
opbygning og implementering af due diligence 
processer de tre fokusområder i politiets hand-
lingsplan for bæredygtige indkøb, der tilsammen 
udgør politiets indsats på området (se figur 1). 

Udmøntning af politik 
– Handlingsplan

UDMØNTNING AF POLITIK – HANDLINGSPLAN
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Implementering af due diligence processer er 
omdrejningspunktet for vores arbejde, og det 
betyder i praksis, at vi vil: 

01. Identificere områder, hvor der er risiko for, at 
den forretningsmæssige adfærd kan have 
negativ indvirkning på f.eks. menneskeret-
tigheder, miljø og klimaforhold.  

02. Forebygge og/eller afhjælper, at den nega-
tive indvirkning finder sted. 

03. Følge op på om de foranstaltninger, man 
har taget, efterleves og har den ønskede 
virkning. 

04. Redegøre for indsatsen for at håndtere 
den negative indvirkning afledt af vores 
aktiviteter. 

Her og nu indsatsen ift. til implementering af due 
diligence er at sikre, at der på alle de kontrak-
ter politiet indgår indskrives et krav om, at vi 
forventer, at leverandørerne efterlever OECD’s 
retningslinjer og udviser due diligence, samt 
at de sender kravet om due diligence videre til 
deres underleverandører.

Denne indsats kan dog ikke stå alene, da due 
diligence begrebet også indeholder en forvent-
ning om, at der arbejdes målrettet med fore-
byggende indsatser på de områder hvor ens 
indvirkning er størst. 

Derfor har vi i tråd med anbefalingerne fra 
OECD’s retningslinjer på baggrund af en risiko-
vurdering, identificeret de af politiets indkøbs-
områder, som vurderes at have den største 

impact på forhold, der vedrører menneske- og 
arbejdstagerrettigheder, miljø-/klimaforhold 
samt antikorruption. De seks indkøbsområder 
er beskrevet nedenfor, og det er her vi vil foku-
sere vores indsats frem mod 2023. Den fokuse-
rede indsats skal sikre, at vi i tråd med OECD’s 
retningslinjer forbygger og afbøder eventuelle 
negative indvirkninger ved at igangsætte akti-
viteter, der bidrager positivt til en bæredygtig 
omstilling – og herunder til FN’s verdensmål samt 
regeringens strategi for offentlig grønne indkøb.

Det bemærkes, at nogle af områderne i vidt 
omfang er dækket af SKI’s og Statens Indkøbs 
aftaler.

For hver af de seks indkøbsområder gælder, 
at der er behov for yderligere kortlægning og 
analyse af områderne for at kunne vurdere, 
hvor det vil være mest værdifuldt og realistisk 
at sætte ind. Fx vil vi undersøge, hvilke krav vi 
fremadrettet skal stille til produkters levetid og 
mulighed for reparationer, og vi vil afdække hvor-
vidt der fx skal ændres retningslinjer for vedlige-
holdelse og afskaffelse af produkter mv. Såfremt 
der er indgået aftaler på de respektive områder, 
som strækker sig over en længere årrække, vil 
bæredygtighedstiltag forsøgt implementeret 
inden for eksisterende ramme. Er det ikke muligt 
skal indsatserne ses som et led i forberedelsen 
til kommende udbud.

Frem mod 2023 vil vi have fokus på de seks 
indkøbsområder som gennemgås på de 
følgende sider.

Fokusområde 1:  
Implementering af 
due diligence processer 
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Tekstilindustrien er blandt verdens mest forure-
nende industrier. Dette er bl.a. grundet vand- 
og kemikalieforbrug i råvareudvindingen samt 
produktionsfasen. Herudover er der stort udæk-
ket potentiale ift. håndtering af udtjente teksti-
ler og genanvendelse. Endvidere vidner mange 
sager om tekstilindustriens manglende respekt 
for menneske- og arbejdstagerrettigheder. 
Særligt har der været sager om farligt og usundt 
arbejdsmiljø, underbetaling, overarbejde mv.

På tekstilområdet er der allerede mange erfa-
ringer at trække på, og vi vil derfor og undersøge 
mulighederne for at indgå i partnerskaber med 
andre aktører.

Herudover vil vi på tekstilområdet bl.a.:

• Afdække muligheder for i større udstrækning 
at stille krav om bæredygtighed i produktio-
nen fx ved at efterspørge miljømærker.

• Undersøge mulighederne for at forlænge 
produkters levetid.

• Arbejde for at fremme mindre spild og sikre 
en højere genanvendelse ved bortskaffelse af 
brugte tekstiler.

Alle politiets store uniformsaftaler har været i 
udbud i 2020/21, og at indsatserne skal derfor 
ses som forberedelse til kommende udbud, der 
ligger efter 2023.

Uniformer og tekstiler
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Forbruget af it-udstyr er forbundet med udfor-
dringer i hele produktets værdikæde. Det 
gælder, hvad angår menneske- og arbejdsta-
gerrettigheder og miljø- og klimaforhold. Der har 
gennem tiden været sager om brug af børnear-
bejde i udvinding af mineraler, farlige arbejds-
forhold og tvangsarbejde på fabrikker. Hertil 
kommer de udfordringer, der finder sted i forbin-
delse med bortskaffelse af udstyr, hvor værdi-
fulde ressourcer i dag går tabt på grund af den 
måde, hvorpå man håndterer bortskaffelsen.

På baggrund af en kortlægning af politiets it-for-
brug, vil vi undersøge potentialet for at fremme 
bæredygtige it-indkøb.

Vi vil bl.a.:

• Afdække muligheder for at efterspørge 
miljømærker.

• Afdække muligheder for at forlænge produk-
ters levetid samt øge genanvendelsen af 
udtjente produkter.

• Undersøge muligheder for øget brug af livs-
cyklusberegninger og totalomkostnings-
beregninger ift. strømforbrug og levetid 
herunder bl.a. ift. datacentre.

• 

It
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Politiet kører hvert år tusinder af km på de 
danske veje, og bidrager dermed til CO2 udled-
ning. Den grønne omstilling af transportsekto-
ren er central for at nå klimamålene, og det er et 
politisk ønske, at den offentlige flåde bidrager til 
denne omstilling.

På baggrund af en kortlægning af kørselsbe-
hov og -mønster afdækkes mulighederne for en 
gradvis grøn omstilling af vores flåde af sags-
behandlerbiler, da det på nuværende tidspunkt 
grundet den teknologiske udvikling ikke vurde-
res muligt at omstille de operative køretøjer.

Vi vil bl.a.:

• følge udviklingen i bilbranchen tæt.
• Indsamle cases fra andre politimyndigheder 

eller beredskabsmyndigheder herunder også 
erfaringer fra udlandet.

• Se på grønne alternativer til 
sagsbehandlerbiler

• Udvikle business cases for de grønne alter-
nativer på markedet.

• Se på infrastruktur herunder ladestandere til 
el-biler.

Politiets bilflåde
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Byggebranchen er den branche, der står for det 
største ressourcetræk i verden og ikke mindst 
affaldsgenerering. Herudover er der et stigende 
fokus på at sikre ordentlige løn- og ansættelses-
forhold i branchen.

Politiet samarbejder med Bygningsstyrelsen om 
bæredygtighedsinitiativer på nybyg og energire-
novering af vores bygninger. 

Dette arbejde vil vi fortsat bidrage til ved at:

• Undersøge mulighederne for at etablere 
standarder og retningslinjer for, hvordan 
bæredygtighed kan indtænkes i forbindelse 
med nybyg samt renovering og vedligehold af 
politiets egne bygninger.

• Afdække muligheder for at indtænker prin-
cipper for totalomkostningsbetragtninger fx 
i forbindelse med energirenovering, udskift-
ning af lyskilder mv.

• Etablere processer for risikovurdering og 
opfølgning på arbejdsklausuler.

Politiets bygninger
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Risiko på serviceaftaler afhænger af, hvilke 
område man kigger på. Der kan bl.a. være 
udfordringer ift. løn- og ansættelsesforhold og 
arbejdstagerrettigheder på serviceområder som 
rengøring og kantinedrift. Herudover er miljø- og 
klimaforhold væsentlige på ydelser som f.eks. 
kantinedrift og rengøring.

Politiets Facility Management afdeling har 
gennem længere tid haft fokus på at integrere 
bæredygtigheds initiativer i deres aftaler. Det 
arbejde vil fortsætte bl.a. ift. bæredygtigheds initi-
ativer i forbindelse med kantinedrift, rengøring etc.

Herudover vil der være fokus på at:

• Etablere processer for risikovurdering og 
opfølgning på arbejdsklausuler, herunder 
kontrol med løn og ansættelsesforhold.

• Udarbejde principbeslutninger for brug af 
lærlinge og praktikanter.

• Implementere brug af miljømærker.

• 

Rengøring og kantinedrift
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Risiko på våben og ammunitionsområdet er at 
sikre, at leverandørerne overholder de internati-
onale regler og konventioner bl.a. ift. våbenem-
bargo. Branchen er ifølge en rapport fra OECD 
identificeret som en sektor, der er særlig udsat 
for korruption, og der bør derfor være særligt 
fokus på indsats ift. antikorruption, hvidvask mv. 
Endvidere er der også f.eks. miljø- og sundheds-
forhold, som skal vurderes ift. produktion, opbe-
varing, brug og bortskaffelse.

Det primære fokus på våbenområdet 
vil i første omgang være at:

• arbejde for en fælles tilgang på tværs af 
de nordiske politimyndigheder til indkøb af 
våben og ammunition, der sikrer fokus på høj 
ansvarlighed herunder korruption.

• Afdække mulighederne for at etablere et 
samarbejde med Forsvaret på de områder, 
hvor der er leverandørsammenfald ift. at sikre 
opfølgning.

Våben
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For at understøtte at vores indkøb foretages 
i tråd med OECD’s retningslinjer og regerin-
gens strategi for grønne offentlig indkøb, er det 
vigtigt, at de interne ressourcer og interessen-
ter har kompetencer, som gør dem i stand til 
at handle i overensstemmelse med OECD’s 
retningslinjer. Det kræver, at relevante medar-
bejdere har den nødvendige viden til at vare-
tage hensyn til bæredygtighed og har adgang 
til relevante værktøjer. Derfor vil der frem mod 
2023 blive udviklet processer, skabeloner/
paradigmer samt kompetenceudvikling, som 
skal hjælpe medarbejderne til at forstå og 
implementere due diligence processer i den del 
af forretningen, som de selv er en del af eller 
når de fx deltager i vores egne udbud eller SKI’s 
ekspertgrupper på vegne af politiet.

04 https://csr-indkob.dk/tco-vaerktoejer/

05 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Eksempler på aktiviteter, der skal sættes 
i værk for at sikre, at due diligence 
processerne bliver implementeret 
i organisationen, er bl.a.:

• Udbudskonsulenter skal have adgang og 
kendskab til eksisterende værktøjer som fx 
Miljøstyrelsens TCO-værktøjer04 samt EU’s 
kriterier for Grønne Indkøb05.

• Der skal udarbejdes processer for opfølgning 
på vores krav, hvor der følges op på områder, 
der er identificeret som risikoområder, eller 
såfremt der opstår mistanke eller viden om 
udfordringer på specifikke kontraktområder.

• Mulighederne for at udvikle kompetenceud-
vikling i samarbejde med Dansk Initiativ for 
Etisk Handel og andre offentlige instanser 
afdækkes.

• Indkøbssystemer skal understøtte de beslut-
ninger som træffes ift. indkøb. For eksempel 
skal det være synligt i e-handelssystemet, 
om produkterne er miljømærket.

Fokusområde 2 
Kompetenceopbygning

UDMØNTNING AF POLITIK – HANDLINGSPLAN
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Fokusområde 3
Etablering af partnerskaber
Det tredje fokusområde er partnerskaber. 
Partnerskaber og dialog med eksterne interes-
senter er væsentligt i den bæredygtige omstil-
ling, da det er i dialog og samarbejde med 
forskellige aktører, at ny viden opstår, og løsnin-
ger findes. Dette gælder også i forhold til at 
fremme bæredygtige indkøb.

Vores tilgang til at løse udfordringer og finde 
frem til løsninger inden for de seks indkøbska-
tegorier vil være gennem partnerskaber. Vi 
vil samarbejde med og lære af andre og blive 
inspireret af best practices, for på den måde at 
udvikle de løsninger, der passer bedst til politiet.

Udover at etablere partnerskaber inden for de 
seks indkøbsområder vil vi frem mod 2023:

• Samarbejde med danske interessenter om at 
finde løsninger og udvikle værktøjer gennem 
bl.a. aktiv deltagelse i Dansk Initiativ for Etisk 
Handel og andre relevante netværk.

• Bakke op om initiativer, der fremmer bære-
dygtige offentlige indkøb samt understøtter 
en fælles statslig tilgang til området.

• Arbejde for at øge samarbejde og vidensud-
veksling på tværs af de nordiske politikredse 
gennem etablering af et nordisk netværk.

UDMØNTNING AF POLITIK – HANDLINGSPLAN
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I tråd med OECD’s retningslinjer og for at 
sikre transparens vil vi løbende følge op på 
og fortælle om fremdriften i vores indsatser. 
Kommunikationen vil foregå via såvel eksiste-
rende interne som eksterne kommunikations-
kanaler. Rigspolitiets direktion vil ligeledes blive 
orienteret i en årlig status vedr. fremdriften på 
handlingsplanen.

Opdatering af politik og handlingsplan
Bæredygtighedsagendaen rykker sig med 
hastige skridt i takt med, at nødvendigheden 
af indsatser på forskellige områder afdækkes.

 Derfor skal denne politik samt handlingsplan 
ses som et dynamisk dokument, der vil blive 
tilpasset løbende på baggrund af den udvik-
ling og de erfaringer, vi gør os i forbindelse med 
implementeringen af samfundsansvar og bære-
dygtighed i vores indkøb.

En gennemgående opdatering af såvel politik 
som handleplan for bæredygtige indkøb vil som 
minimum ske hvert andet år samtidig med, at 
den generelle indkøbspolitik opdateres.

Kommunikation

KOMMUNIKATION
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