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INDKØB OG UDBUD 

Ord/Udtryk Forklaring 

Compliance  Udtryk der angiver, om indkøbsaftaler bliver anvendt og i hvor stort 

omfang. 

E-handel Indkøb via IT-indkøbssystem, hvor varer i kommunens 

indkøbsaftaler fremgår, og kan bestilles elektronisk. Svarer til 

handel på internettet. 

IN Forkortelse fra Indkøbsfællesskab Nordsjælland, som er et 

fællesskab etableret mellem 12 Nordsjællandske kommuner og 

Bornholm. Fællesskabet laver udbud og indgår indkøbsaftaler 

sammen, samarbejder om e-handel, vidensdeling mv. 

Indkøbs- og udbudspolitik  Kommunens politik for indkøb og udbud. Politikken er under 

revision. Ny politik vil blive forelagt til godkendelse i Byrådet i 2018. 

Indkøbsstrategi KL’ bestyrelse har som følge af økonomiaftalen for 2017 udarbejdet 

en fælles kommunal indkøbsstrategi. Den kan findes her: 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Indkob-handler-om-velfard---

Ny-falleskommunal-indkobsstrategi-2017-2020-id222350/. 

Konkurrenceudsættelse og 

tærskelværdier 

Konkurrenceudsættelse er den form for tilbudsindhentning, der 

skal gennemføres jf. udbudslovens afsnit IV eller V, såfremt 

kontraktværdien er mellem 500.000 kr. ekskl. moms og 1,5 mio. kr. 

ekskl. moms. 

Konkurrenceudsættelse er den form for tilbudsindhentning, der 

skal gennemgøres jf. de forvaltningsretlige principper, såfremt 

kontraktværdien er under 500.000 kr. ekskl. moms. 

Kontrolbud Når en opgave udbydes/konkurrenceudsættes kan kommunen selv 

byde på opgaven. Dette bud kaldes et kontrolbud. Hvis 

kommunens eget bud er det der opfylder vurderingskriterierne, vil 

udbuddet/konkurrenceudsættelsen blive annulleret, og kommunen 

vil forsat udføre opgaven. 

Nordsjællands 

Digitaliseringssamarbejde 

Samarbejde mellem de syv kommuner Fredensborg, Frederikssund, 

Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Gribskov om IT-systemer 

og IT-udvikling. Kaldes også Diginord. Se www.digi-nord.dk. 

SKI Staten og Kommunernes Indkøbsservice – indgår fælles 

indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det offentlige.  

Udbud og tærskelværdier  EU-udbud er den form for tilbudsindhentning, der skal 

gennemføres jf. udbudslovens afsnit II, såfremt kontraktværdien i 

kontraktperioden overstiger ca. 1,5 mio. kr. uden moms. 

Udbudslov Loven implementerer gældende EU-regler og nationale regler, som 

skal anvendes i forbindelse med udbud og konkurrenceudsættelse.  

Regelanvendelsen fastlægges ud fra forskellige beløbsgrænser. 

Udlicitering En opgave er udliciteret, når kommunen har 

udbudt/konkurrenceudsat den, og en privat leverandør har vundet 

opgaven. 

 

 


