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Rammer og
regler

Indkøbsorganisering

Viden om indkøb på 1 side!
Når du køber ind, skal du besidde tre indkøbskompetencer:

Benyt aftalerne

1. Viden om rammer og regler
2. Kende din indkøbsrolle i jeres indkøbsorganisering
3. Benytte de aftaler, AU råder over og vide, hvordan du gør, hvis ikke der er en aftale.
Dette kalder vi en ”skarp indkøbsorganisering”. Kompetencerne indeholder følgende:

Viden om rammer og regler
Benyt de aftaler, AU har indgået. Er der ikke en aftale, så:
1. Køb under 100.000 kr. (uden interesse fra udlandet): Indhent 2-3 tilbud
2. Køb under 100.000 kr. (med interesse fra udlandet): Kontakt Indkøb
3. Køb over 100.000 kr.: Kontakt Indkøbskoordinator eller Indkøb
 Offentlige indkøb er lovreguleret.
 Indkøb på AU er underlagt en Indkøbspolitik.



Klik her for
vejledning om
indkøb

Indkøbsorganisering






Jeres indkøb skal være organiseret i tre roller:
1. Indkøbskoordinator
2. Indkøbsansvarlig
3. E-handler
Til rollerne forudsættes at du påtager dig ansvar, besidder indkøbskompetencer, har fået beføjelser og
råder over ressourcer (tid).
Indkøbsorganiseringen skal have ledelsesfokus.
Kommunikationen skal være tydelig omkring denne indsats.

Benyt aftalerne







Skab overblik over AU’s aftaler
Benyt e-handel hvor muligt
Skab forståelse for hvordan aftalerne er skruet
sammen og kan bruges
Udfordr jeres indkøbsvaner
Benyt Indkøbspartnerne fra Indkøb
Målet er compliance på 90%

Kontakt Indkøb
udbud@au.dk
Læs mere om
indkøb og aftaler her

En skarp indkøbsorganisering giver jer fordele og gevinster.
Vi oplever mange holdninger til indkøb og er klar over der er undtagelser. Der er derfor megen viden bag denne
vejledning. Og derfor står Indkøb altid til rådighed. Men som helhed opvejer fordelene ulemperne.
Fordele
Skarpe priser
Service- og garanti
Tydelig ansvarsfordeling
Høje kompetencer hos indkøberne
Selvforstærkende løft af indkøbsopgaven
Mindre bureaukrati
Mindre håndholdt – mere automatisk
Ledelsesfokus

Fokus på kvalitet til prisen
Gennemsigtig indkøbsproces
Grundigere kendskab til aftaler
Medindflydelse på kommende aftaler
Hurtigere oplæring
Stærkere bånd mellem indkøbere og Indkøb
Styr på egne procedurer
Kontante besparelser

