
 
 

 

Innkjøpspolicy Agra 

Agra har en sentral innkjøpsavdeling (Konserninnkjøp) som har det overordnete faglige ansvar for alle innkjøp til 

konsernet. I tillegg har Konserninnkjøp utøvende ansvar for innkjøp av all produktemballasje, samt alle råvarer og 

handelsvarer. Avdelingen har også det utøvende ansvar for utvalgte områder innen indirekte varer og tjenester etter 

nærmere avtale med de enkelte selskapene i konsernet. 

Konserninnkjøp i Agra skal, i tett samarbeid med våre selskaper, jobbe kontinuerlig med å utfordre, forbedre og 

hente ut synergieffekter i hele konsernets innkjøpsportefølje. Samtidig skal avdelingen bidra til vekst, effektiv drift 

og solid økonomistyring. 

Alt innkjøpsarbeid skal støtte opp under Agra’s bærekraftsløfte om å levere produkter som er bedre for deg og bedre 

for planeten. Hva vi kjøper inn av varer og tjenester, og hvordan vi gjør det, er viktig for å leve opp til dette løftet.  

Agras etiske fundament - ærlighet og integritet - skal være en rettesnor for våre handlinger. Vi er en stor innkjøper i 

skandinavisk målestokk og vi skal være bevisste vårt ansvar og vår mulighet for positiv påvirkning. Etikk og miljø i 

leverandørkjeden er et prioritert område i vår bærekraftstrategi, med mål om å bidra til et mer bærekraftig landbruk 

og fiske, anstendige arbeidsforhold og god dyrevelferd i hele vår leverandørkjede. Dette skal oppnås gjennom aktivt 

og godt lagspill med våre leverandører. Våre innkjøp er også en viktig bidragsyter for å nå våre øvrige målsetninger 

for en bærekraftig utvikling, blant annet innen bærekraftig emballasje, sunnere produkter og reduserte utslipp.  

Følgende krav gjelder: 

o Våre innkjøp skal gjennomføres i henhold til vår definerte innkjøpsprosess, i tverrfaglig samarbeid internt og 

i profesjonell dialog med konkurransedyktige leverandører.  

o Våre innkjøp skal sikre at våre behov er dekket til enhver tid og ivareta våre krav til økonomi, mattrygghet, 

kvalitet, leveringssikkerhet, etikk og miljø.  

o Våre innkjøp skal følge lover, forskrifter og våre interne retningslinjer.  

o Vi skal til enhver tid være bevisst risikobildet i vår leverandørkjede, og hvilken påvirkning dette kan ha på 

økonomi, mattrygghet, kvalitet, leveringssikkerhet, etikk og miljø. Risikovurdering utføres i tverrfaglig 

samarbeid internt og i tett dialog med leverandører. Før vi inngår en avtale, skal leverandørene vurderes og 

godkjennes etter våre interne krav.  

o Vi aksepterer ingen form for korrupsjon, herunder bestikkelser og utpressing. Det samme forventes av våre 

leverandører. Vi verdsetter lik konkurranse. Prissamarbeid eller annen konkurransevridende virksomhet er 

ulovlig og skal ikke forekomme. Alle innkjøp, samarbeid og avtaler skal kjennetegnes av åpne og 

etterprøvbare prosesser. Vi skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom egne personlige 

interesser og Agras interesser. 

Ved å etterleve denne policy, vil Agra Konserninnkjøp bidra til å sikre våre selskaper fremtidig konkurransekraft.  
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