
 

 

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side] 
 

Budget/finansieringsforslag: Bæredygtig indkøbspraksis 

Fremsat af: Administrationen/Koncernindkøb  

Formål og indhold  

Der foreslås en fremadrettet indsats fra handlingsplanen vedr. FN’s verdensmål, så der 
udarbejdes krav i forhold til en bæredygtig indkøbspraksis formuleret i samarbejde med 
brugergrupper og eksperter. Der er allerede bevilget et halvt årsværk til en forsøgsordning 

med en grøn indkøbsressource, som forventes at kunne bidrage til en mere proaktiv tilgang til 
grønne krav i regionens indkøb samt at øge kompetencerne på området.  
 
Administrationen arbejder desuden på at udvikle, afprøve og kommercialisere innovative 

tiltag, samt udvikle grønnere produkter og services. Administrationen arbejder også med 
offentlig-privat innovation (OPI) indenfor bedre diagnostik og behandlinger for patienten, 
hvorfor der er god viden om metoden og hvordan denne kan opskaleres og anvendes i andre 
partnerskaber i forhold til bæredygtighed. 

 
Kort beskrivelse af forslagets formål og indhold.  
• En styrket indsats for at sikre flere og mere ambitiøse krav i forhold til bæredygtige 

løsninger og miljømærker i Region Hovedstadens indkøb. 

• En opskalering af indsatsen så Region Hovedstaden i 2020 har iværksat to OPI’er 
indenfor bæredygtighed. 

 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 

Løn til evt. nye årsværk 0,6    

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen  

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
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