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Hvilken service skal kommunen yde?
Er følgende relevant………… :
• Hvad købes ind?
• Hvilke beløb taler vi om?
• Hvem står for de enkelte indkøb?
• Hvilke spilleregler gælder på området?
• Hvordan ser nøgletallene ud?
Hvor skal oplysningerne i givet fald formidles?

Hvilke køb og beløb….. ?
Kommunes indkøb omfatter et meget bredt felt af
varer og tjenester! Eksempelvis:
Bleer, legepladsudstyr, bøger, asfalt, fodbolde/kunststofbaner, gangstativer,
stomiposer, hele bygninger, transportanlæg, beklædning, rengøring, kørsel,
rådgivning ……….m.v.

Samlede årlige køb på ca. 1,3 mia. kr. – heraf
• Varer og tjenester:
• Bygge- og anlæg:

ca. 1 mia. kr.
ca. 0,3 mia. kr.

Aftaledækning:
• Varer og tjenester:
• Bygge- og anlæg:

ca. 50 pct.!
ca. 90 pct.

Hvordan er arbejdet tilrettelagt?
A. Gennemfører udbud og indgår kontrakter (rammerne for konkrete køb):
Egne udbud (langt de fleste!)
 Sammen med andre (Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe: SPAR5)
 SKI-aftaler (Statens og Kommunernes Indkøbsservice)


•
•

Forpligtende aftaler (p.t. ca. 20 – voksende til ca. 35 i 2020+)
Frivillige aftaler

B. Løbende daglige indkøb – lokalt i bred forstand – eksempelvis:






Daginstitutioner
Skoler
Plejecentre
Biblioteker
Gartner- og vejservice

Hvilke spilleregler gælder på området?
Udbudspligt!
A. Varer og tjenester (værdi opgjort over fire år!):
– Større end 1,5 mio. kr.: EU’s udbudsdirektiv
– Mellem 0,5 og 1,5 mio. kr.: Markedsafdækning/annoncering
– Under 0,5 mio. kr.: Sund fornuft/hjemtag tilbud!

B. Bygge- og anlæg
- Større end 38 mio. kr. :
- Under 38 mio. kr.:

EU’s udbudsdirektiv
Tilbudslov/annoncering

Facts og nøgletal
Samlede antal leverandører:
• Ca. 6.100, heraf
• Ca. 5.400 med salg til Frederiksberg Kommune på under 0,5
mio. kr. (svarer til 88 pct. af alle leverandører….!)

Omsætning for de 5.400 leverandører
• Ca. 180 mio. kr. (total), heraf:
Ca. 16 mio. kr. (Frederiksberg/9 pct.)
Ca. 46 mio. kr. (København/26 pct.)
Ca. 118 mio. kr. (øvrige DK/65 pct.)

Gennemsnit pr./virksomhed for leverancer:
• Ca. 33.000 kr.

Fakta!
•Knap 20% af kommunernes indkøb
sker lokalt hos leverandører med
CVR-adresse i kommunen
•Der er stor forskel mellem
kommunerne
•Når man tænker på, at mange store
leverandører som fx Atea og KMD
har hjemsted i kun én eller ganske
få kommuner, er det lokale indkøb
overraskende højt
Gentofte
Rudersdal
Frederiksberg
Lyngby-Taarbæk
Gladsaxe23

Hvor skal oplysningerne formidles?
• Hvor finder jeg de enkelte udbud?
•
•
•
•
•

www.frederiksberg.dk/udbud (Frederiksberg Kommune)
www.udbud.dk (Hele landet)

HVOR ER KOMMUNEN IKKE AFTALEDÆKKET?
HVORDAN SER MARKEDET UD?
HVEM ER ALLEREDE LEVERANDØR – LÆRING/NETVÆRK?
HVOR KAN DER HENTES VIDEN OM BEHOV?
HVILKE INDGANGE TIL KOMMUNEN ER RELEVANTE?
• Rådhuset, fagforvaltning, institutioner, institutionsbestyrelser etc., etc.??
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