
Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

Højre klik på den aktuelle side og 

- strategi for grønne offentlige indkøb

Grønne indkøb for en grøn fremtid
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Grønne offentlige indkøb er en prioritet for regeringen, og flere forskellige aktører har 
peget på offentlige indkøb som en central faktor i den grønne omstilling

• Det offentlige køber hvert år ind for ca. 380 mia. kr. hos private virksomheder. Heraf køber 

staten ind for ca. 40 mia. kr.

• Der er store forventninger til, at det offentlige indkøb kan bruges som en væsentlig løftestang til 

flere forskellige formål, bl.a. grøn omstilling. 

• Strategien for grønne offentlige indkøb er i tråd med det politiske forståelsespapir udarbejdet af 

S, RV, SF og EL og S-udspillet ”Danmark skal igen være en grøn stormagt”. 

• Flere aktører, både organisationer, politiske partier, internationale aktører (fx EU-kommissionen) 

og alle regeringens klimapartnerskaber har peget på det offentlige indkøb som en central faktor i 

den grønne omstilling. 

• Det forventes, at grønne indkøb skal være et tema på både de kommende ØA22-forhandlinger 

og FFL22. 
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Grønne indkøb for en grøn fremtid
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Grøn handling nu

Klimakompensation Krav om køb af 

miljømærkede produkter

Krav om brug af 

totalomkostninger 

som økonomisk 

prisparameter
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Langsigtet grøn udvikling

Så vidt muligt i 2023 og senest i 2025 skal statens indkøb af 

en række landbrugsvarer være afskovningsfrie

I 2030 skal den offentlige køretøjsflåde være emissionsfri

I 2030 skal alle offentlige indkøb være miljømærkede
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Grøn viden og værktøjer

Vejledninger: Vejledning i grønne muligheder i udbudsloven 

samt vejledning i krav til levetidsforlængelse

Den Ansvarlige Indkøber: Revitalisering og udvikling til 

automatiseret løsning, der guider brugeren
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Implementering af grønne indkøb for en grøn fremtid

Implementeringsgruppen
- EM, FM, FMN, FVM, JM, KEFM, MIM, SKI 

Betjening af implementeringsgruppen

- Økonomistyrelsen

Tovholdere

- EM, FM, FMN, FVM, JM, KEFM, MIM, SKI

Projekter/initiativer
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Brug af standarder 

Digitalt værktøj igennem Den Ansvarlige Indkøber, der skal guide brugeren hen til 

de rigtige redskaber, herunder standarder 

Styrkelse af Sekretariatet for Grønne Indkøb 

Indsatser i Erhvervsministeriet, der skal styrke vejledning og rådgivning om 

standarder og miljømærker til virksomheder 
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Charter for Godt og Grønt Indkøb
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Projektets fortælling og målhierarki

Fortællingen om Charter for godt og grønt indkøb Det statslige indkøb bliver en 

del af forandringen til et 

grønnere Danmark gennem en 

stærk og professionel 

indkøbskultur i statslige 

indkøbsorganisationer 

Klar og bevidst organisering af 

indkøbet i de enkelte koncerner

Fælles indkøbspolitik for 

koncernen 

Højere prioritering af indkøb i 

de enkelte koncerner

Mere langsigtet  

planlægning af 

indkøbet

Større 

ledelsesfokus på 

indkøbet

Indkøb som 

karrierevej i 

koncernen

Målrettet 

kompetenceudvikli

ng af 

indkøbsmedarbejd
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Charterdokumentet
Vejlednings-

/inspirationsmateriale
Forpligtelsesbestemmelse

Model for opfølgning og ansvar 

for opfølgningen
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Formål/mål

Hovedleverancer

Det er en væsentlig forudsætning for, at effekterne af de øvrige initiativer i Grønne indkøb for en grøn fremtid kan realiseres, og at 

indkøb generelt set prioriteres højere som en selvstændig, strategisk disciplin, end det er tilfældet i dag. På den baggrund opstilles en 

række standarder for professionelt indkøb i et charter, som statslige institutioner er forpligtet til at følge. Standarderne vil handle om 

eksempelvis grønt indkøb, kompetenceudvikling af indkøbere, organisering af indkøbet og om et øget ledelsesfokus. 

Strategisk tilgang 

til kategorier

Bedre overblik 

over hvad der 

købes ind i de 

enkelte koncerner
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Dogmer for standarderne i Charter for godt og grønt indkøb

Standarderne i charteret skal være konkrete og konstaterbare. Derfor arbejder vi med 

to dogmer for dem:

1. Enhver standard skal findes i institutionen. Dvs. man skal kunne pege på en 

person, en arbejdsgang, et system, en database (etc.) og sige, at dér opfyldes 

standarden. 

2. Enhver standard skal handle om institutionen. Dvs. at den skal henvise til noget, 

den enkelte institution kan iværksætte, og skal handle om hvordan de er 

organiseret og hvordan de køber ind.
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Ledelsesforankring

Organisering

Kompetenceudvikling

Grønne krav og strategisk indkøb

Indhold i charteret
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Kompetenceudvikling af statslige indkøbere

▪ To nye uddannelsesforløb i 2021

▪ Rådgivningsenheden – Statens indkøb

▪ Mål: Styrkelse af generelle indkøbskompetencer såvel 

som kompetencer inden for strategisk og grønt indkøb
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Spørgsmål 


