Aalborg Konges & Kultur Center
Indkøbspolitik

Version: 1
Godkendt af: NH

Gyldig fra: 13.05.2019
Gyldig indtil: 15.08.2020

INDKØBSPOLITIK
Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) er certificeret efter ISO-20121-standarden, som
det første kongres- og kulturcenter i Danmark. Med certificeringen som ledelsessystem skal
der altid i alle beslutningsprocesser og indkøb i hele organisationen tages hensyn til ligelig
balance mellem bæredygtighedsprincipperne indenfor mennesker, miljø og økonomi – og
FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.
I AKKC overvejer vi altid formålet med indkøbet, inden vi foretager det. Vi spørger os selv, hvorfor vi har brug
for produktet/servicen/ydelsen, samt hvordan det stemmer overens med vores bæredygtighedsarbejde.
I AKKC bruger vi vores indkøbsprocesser til at handle på FN’s verdensmål. Her vægtes særligt, men ikke
udelukkende, følgende mål:

•

I AKKC har vi fokus på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, hvorfor vi ønsker at alle leverandører har et
tilsvarende fokus på løn- og arbejdsvilkår i egen virksomhed. Vi vægter ligeledes at vores
leverandører anvender underleverandører, der har ordnede løn- og arbejdsvilkår.

•

I AKKC har vi fokus på ansvarligt forbrug og drift, samt på at bidrage til et cirkulært samfund. Dette
indebærer indkøb af bæredygtige materialer, en bæredygtig fremstilling af produkter, brug af
bæredygtige services, samt en bæredygtig bortskaffelse af materialer og emballage. Vi vægter
leverandører, produkter og services, der efterlever dette, over leverandører, produkter og services,
der ikke tager hensyn hertil.

•

I AKKC har vi valgt at dokumentere vores arbejde med bæredygtighed, og gennemgå en certificering
efter ISO-standarden i denne henseende. Derfor tilvælger vi også leverandører og produkter med
anerkendte certificeringer og dokumentation frem for produkter uden certificering.

For at sikre at vores indkøbsprocesser fortsat understøtter vores bæredygtighedsprofil prioriterer vi
implementering af kontraktstyring, så indkøbsaftalerne efterleves og gevinsterne realiseres. I AKKC
prioriterer vi innovative leverandører, der følger med udviklingen i samfundet. Derfor evaluerer vi løbende
samarbejdet med de enkelte leverandører ud fra bæredygtighedsprincipperne.
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