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Med denne Udbuds- og Indkøbspolitik fastsætter 
Byrådet i Helsingør Kommune fælles hensyn, mål, 
rammer og retningslinjer for Helsingør Kommunes 
udbud og indkøb for de kommende år.

Udbuds- og Indkøbspolitikken opstiller de overord-
nede rammer for indkøb af varer, tjenesteydelser og 
bygge- og anlægsopgaver samt for leasing-aftaler i 
Helsingør Kommune. Politikken gælder for samtlige 
udbud og indkøb, og alle kommunens centre og insti-
tutioner er forpligtet til at leve op til og rette sig efter 
Udbuds- og Indkøbspolitikken. Udover kommunens 
egne enheder gælder Udbuds- og Indkøbspolitikken 
også for selvejende institutioner med driftsoverens-
komst med kommunen, når der er truffet aftale her-
om.

Budskaber og hovedpointer i Udbuds- og Indkøbs-
politikken vil blive formidlet til centre, institutioner, 
leverandører og offentligheden i øvrigt.

INDLEDNING
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Borgmester
Benedikte Kiær

FORORD
Med den nye politik for udbud og indkøb sætter Helsingør Kommune en klar linje op 
for ambitionerne på området. De overordnede ambitioner for Helsingør Kommunes 
nye Udbuds- og Indkøbspolitik er følgende fem fokusområder: Effektivisering, mar-
kedsdialog, brugbare aftaler i hele aftalens løbetid, nytænkning og vækst samt sam-
fundsansvar, bæredygtige indkøb og etiske krav.

Helt overordnet handler det selvfølgelig om, at de gældende regler skal følges. Under 
hensyntagen til reglerne på området ønsker Helsingør Kommune et samarbejde med 
lokale leverandører. Det giver på mange måder god mening, at varer, tjenesteydelser 
samt bygge og anlægsydelser indkøbes lokalt. Men der er også en balance. Kommunen 
er forpligtet til at få det bedst mulige ud af skatteborgernes penge – vi må og skal 
tage hensyn til, om leverandører er konkurrencedygtige på kvalitet og pris.

Erhvervslivet i Helsingør Kommune oplever vækst i disse år. I 2015 har vi 
ikke mindre end 10 virksomheder på Børsens Gazelle-liste. Vi oplever, at 
flere åbner virksomhed inden for kommunegrænsen, og vi mærker da også 
væksten i form af stigende skatteindtægter.

I årets måling af det lokale erhvervsklima blev Helsingør Kommune flot be-
lønnet for en målrettet indsats over for virksomhederne – ikke mindst 
m.h.t. dialog og information. Erhvervslivet har bl.a. været inddra-
get i arbejdet med dele af politikken. Den udvikling ønsker vi at 
fortsætte de kommende år. Jeg forventer, at den nye Udbuds- og 
Indkøbspolitik - der fokuserer på markedsdialog og gennemsigtig-
hed - yderligere vil styrke dialogen med virksomhederne og ska-
be endnu mere gennemsigtighed for potentielle leverandører til 
Helsingør Kommune.
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De tværgående fokusområder er:

1) Effektivisering 
Helsingør Kommune effektiviserer sine indkøb gen-
nem fokus på pris, driftsomkostninger, kvalitet, sam-
arbejde, styring og controlling.

2) Markedsdialog 
Helsingør Kommune fokuserer på at indgå i dialog 
med kommunens eksisterende og potentielle leve-
randører med henblik på at sikre velfungerende afta-
ler og et optimalt samarbejde med markedet.

3) Brugbare aftaler  
i hele aftalens løbetid
Helsingør Kommunes indkøbsaftaler skal være bru-
gervenlige, understøtte kommunens opgaveløsning 
samt være balancerede.

4) Nytænkning og vækst
Helsingør Kommune vil arbejde på at afprøve nye 
metoder for konkurrenceudsættelse, indgå i nye 
samarbejdsrelationer med private leverandører og 
offentlige aktører samt udfordre leverandørmarke-
det med nye udbudsområder med henblik på at ska-
be vækst i kommunen.

5) Samfundsansvar, 
bæredygtige indkøb og etiske krav
Helsingør Kommune har som modelarbejdsgiver 
fokus på at sikre uddannelses- og praktikpladser, 
ordentlige løn- og arbejdsforhold, at opnå mindst 
mulig belastning af miljø og klima samt at overholde 
etiske krav.

UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIKKENS 
TVÆRGÅENDE FOKUSOMRÅDER
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Effektivisering: Helsingør kommune effektiviserer sine 
indkøb gennem fokus på pris, driftsomkostninger, kvalitet, 
samarbejde, styring og controlling.

Kommunen koordinerer i videst muligt omfang indkøb på tværs af alle 
centre og institutioner med henblik på at sikre volumen og dermed 
konkurrencedygtige priser.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Der udarbejdes hvert år et årshjul for udbud. Årshjulet koordinerer indkøb på 
tværs af kommunen fra kommunens centre og institutioner.

Kommunens fælles indkøbsaftaler ligger i kommunens e-handelssy-
stem, således at kommunens indkøbere kan få et samlet overblik og 
information om kommunens aftaler ét sted.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• En større del af kommunens aftaler er allerede blevet kortlagt, og aftalerne er 
lagt ind i kommunens e-handelssystem. E-handelssystemet opdateres løbende 
med nye aftaler.

1
Kommunen fokuserer på at sikre, at kommunens udbud og indkøb bidrager til effektivisering. 
Det er en afgørende forudsætning for at kunne effektivisere via udbud og indkøb, at det kontrolleres 
i hvilket omfang kommunens centre og institutioner køber ind på kommunens indgåede aftaler (con-
trolling).

’Helsingør Kommune arbejder målrettet på  
at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver.’

MÅL > RETTET INTERNT MOD KOMMUNEN 
MÅL > RETTET BÅDE INTERNT MOD KOMMUNEN OG RETTET MOD ERHVERVSLIVET

MÅL 2:

MÅL 3:

MÅL 1:

Omfanget af kommunens fælles indkøbsaftaler stiger løbende over pe-
rioden med en optimal anvendelse af kommunens udbudsressourcer.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Samarbejdet med SKI, Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN), øvrige indkøbs-
fællesskaber, udvalgte kommuner, regioner, private leverandører m.fl. sikrer 
en effektiv udnyttelse af kommunens udbudsretlige kompetencer og opbyg-
ning af en støt stigende aftaleportefølje. 

• Kommunen opbygger skabeloner for udbudsmateriale med henblik på at sikre 
effektive arbejdsgange og kvalitet i udbudsmaterialet. Kommunen indgår i et 
samarbejde med Indkøbsfællesskabet Nordsjælland og – om muligt – med 
øvrige kommuner om at opbygge skabeloner for udbudsmateriale.
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’Besparelsen på udbud af elevatorservice 
svarer til over 12.000 færgerejser over  

Helsingør/Helsingborg.’

MÅL 6:

MÅL 4:

Der foretages en løbende måling af centrenes og institutionernes com-
pliance. Dataoverblikket gøres tilgængeligt i kommunens ledelsesinfor-
mationssystem.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Der opbygges compliance-rapporter, der gøres tilgængelige i kommunens le-
delsesinformationssystem.

• Compliance bliver et punkt på dagsordenen i dialogen med centerchefer og 
institutionsledere om økonomi.

Compliance, det vil sige i hvor høj grad centre og institutioner køber 
ind på kommunens aftaler, stiger løbende. Den øgede compliance gør 
det muligt at foretage en reel udmøntning af de besparelser, som ud-
buddene medfører og giver leverandørerne sikkerhed for, at kommu-
nen køber ind på de indgåede aftaler . 

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Overførsel af data fra kommunens e-handelssystem til kommunens dataana-
lysesystem gør det muligt at vurdere de enkelte centres og institutioners com-
pliance. Det bliver vurderet, om ydelsen bliver indkøbt hos den leverandør, 
der er indgået aftale med (compliance 1), og om det er den rigtige ydelse, der 
indkøbes – dvs. om den konkrete ydelse indgår i aftalen. (compliance 2).

MÅL 5:

Alle kommunens indkøbere anvender kommunens e-handelssystem til 
indkøb på kommunens fælles aftaler.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Der afholdes løbende kurser i brugen af kommunens e-handelssystem for kom-
munens indkøbere, hvilket skal gøre det muligt for alle indkøbere at købe ind 
i kommunens e-handelssystem. Herudover kan kommunens indkøbere finde 
hjælp i en vejledning samt få support, herunder fjernsupport, hvor supporteren 
overtager indkøberens computer med henblik på at løse konkrete problemer.
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Markedsdialog: Helsingør kommune fokuserer på at ind-
gå i dialog med kommunens eksisterende og potentielle 
leverandører med henblik på at sikre velfungerende aftaler 
og et optimalt samarbejde med markedet.

2
Det er vigtigt, at Helsingør Kommune går i dialog med leverandører i forbindelse med gennemførelse af 
udbud, idet dialogen giver Helsingør Kommune mulighed for at få et detaljeret indblik i, hvad markedet 
kan tilbyde og på hvilke vilkår. Dialogen er hermed en vigtig forudsætning for at sikre velfungerende af-
taler og reducerede transaktionsomkostninger samt for at forhindre, at udbud går om. Markedsdialogen 
begrænses ikke til gennemførelse af konkrete udbud men udbredes til alle relevante områder, herunder 
eksempelvis møder med leverandører, hvor kommunen orienterer om kommende udbud.

Nogle små og mellemstore virksomheder giver udtryk for, at det kan være vanskeligt dels at få adgang til 
at afgive tilbud på kommunens opgaver, og dels at få et indblik i kommunens konkurrenceudsættelser. 
Det vil være et fokusområde for kommunen at sikre, at små og mellemstore virksomheder får mulighed 
for at afgive tilbud på en række af kommunens opgaver samt at skabe gennemsigtighed i kommunens 
konkurrenceudsættelser. 

Markedsdialogen øges ved hjælp af en bred vifte af initiativer.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Kommunen går i dialog med markedet forud for gennemførelse af udbud. 
Omfanget af dialogen afhænger af hvor godt kendskab kommunen har til de 
enkelte markeder.

• Høring foretages af udkast til færdige udbudsmaterialer, således at relevante 
leverandører har mulighed for at kommentere på materialet, før materialet 
endeligt annonceres.

• Kommunen indbyder til leverandørmøder hvert år. Leverandørmøderne kan 
blandt andet omhandle orientering om kommende udbud, vejledning i ud-
budsregler, gode råd til at udarbejde tilbud samt dialog i øvrigt mellem leve-
randører og kommune.

• Markedet vil få mulighed for at kommentere og spørge til diverse aspekter af 
udbud og indkøb i Helsingør Kommune via en postkasse på kommunens hjem-
meside. På baggrund af spørgsmål til postkassen vil der blive oprettet en FAQ 
på kommunens hjemmeside, der løbende vil blive opdateret.

MÅL > RETTET MOD ERHVERVSLIVET

MÅL 1:

Du kan altid kontakte udbudsafdelingen.  
Vi vil gerne i dialog med markedet.
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Helsingør Kommune afholder  
leverandørmøder.  

Her kan du bl.a. få nyttige råd til at 
udarbejde ”det gode tilbud”.

Gennemsigtigheden i kommunens konkurrenceudsættelser øges.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Flere oplysninger om kommunens konkurrenceudsættelser offentliggøres, 
herunder blandt andet oplysninger om kommunens opgaver, hvilke leveran-
dører der afgiver tilbud på de enkelte opgaver samt hvilke leverandører der 
udfører de enkelte opgaver. Offentliggørelse kan blandt andet ske på kommu-
nens hjemmeside.

MÅL 3:

MÅL 2:

Helsingør Kommune tilrettelægger sine udbud på en sådan måde, at 
små og mellemstore virksomheder får mulighed for at afgive tilbud på 
en række af kommunens opgaver.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Udbud tilrettelægges, så der opstår maksimal konkurrence på pris og kvalitet. 
Det kan for eksempel ske ved opdeling af aftaler, hvor det er hensigtsmæssigt, 
så flere virksomheder – herunder små og mellemstore virksomheder - reelt 
har mulighed for at byde på opgaven.
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Brugbare aftaler i hele aftalens løbetid: Helsingør 
kommunes indkøbsaftaler skal være brugervenlige, under- 
støtte kommunens opgaveløsning samt være balancerede

Brugerne af de enkelte ydelser i kommunen inddrages i at prioritere 
aftaler og beskrive de konkrete ydelser i aftalerne.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Kommunens centre har ansvaret for at gennemføre konkurrenceudsættel-
ser på centrenes områder. Centrene kan fremsætte ønsker til hvilke udbud, 
centrene ønsker gennemført i samarbejde med Udbud og Indkøb i Center for 
Erhverv, Politik og Organisation. Ønskerne prioriteres og indsættes i et års-
hjul. Årshjulet redigeres i løbet af året i takt med, at behov og prioriteringer 
ændrer sig.

• Det fagområdeansvarlige center for den enkelte aftale er ansvarlig for at stille 
med fagpersoner, der kan sikre, at der opstilles de rigtige krav til ydelsen.

• Brugerrepræsentanter skal inddrages i forbindelse med indgåelse af leveran-
døraftaler om hjælpemidler i henhold til den model for brugerinddragelse, 
som er udarbejdet i et samarbejde mellem KL og Danske Handicaporganisa-
tioner.

3
Det er vigtigt at fokusere på, at kommunens aftaler skal være brugbare for begge aftaleparter.

I relation til kommunens medarbejdere er det vigtigt at sikre brugernes inddragelse med henblik på 
at prioritere at indgå de rigtige aftaler og opstille de rigtige krav til ydelsen i de enkelte aftaler. Det er 
endvidere vigtigt, at kommunens medarbejdere har kendskab og tager ejerskab til aftalerne, herunder 
at der foretages en løbende opfølgning på den enkelte aftale i aftaleperioden.

I relation til kommunens aftalepartnere er det vigtigt, at udbudsmateriale og aftaler bygger på standar-
diserede skabeloner. Standardiserede skabeloner vil gøre det mindre ressourcekrævende for leveran-
dører at udarbejde tilbud samt sikre at en større kvalitet i de afgivne tilbud.

Det er endvidere vigtigt, at aftalerne er balancerede. Balancerede aftaler sikrer konkurrencedygtige 
priser og et positivt samarbejde i aftaleperioden.

MÅL 1:

MÅL > RETTET INTERNT MOD KOMMUNEN 
MÅL > RETTET MOD ERHVERVSLIVET
MÅL > RETTET BÅDE INTERNT MOD KOMMUNEN OG RETTET MOD ERHVERVSLIVET

Helsingør Kommune har fokus på at 
indgå win win aftaler – for kommunen 

og for kommunens leverandører
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Kommunen tager hånd om medarbejderne, hvis et udbud omfatter 
virksomhedsoverdragelse af kommunalt personale. 

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Berørte medarbejdere og MED-udvalg holdes orienteret om drøftelser og be-
slutninger og inddrages i overensstemmelse med:

• Kommunens MED-aftale og procedureretningslinjen vedtaget i henhold 
hertil 

• Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg mel-
lem KL, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte bilag 5: 
Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstil-
ling, udbud og udlicitering

• Lov om lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

MÅL 3:

MÅL 5:

MÅL 2:

MÅL 4:

Kommunen fokuserer på at gøre det mindre ressourcekrævende for 
leverandører at udarbejde tilbud samt at sikre en større kvalitet i de 
afgivne tilbud.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Kommunens udbudsmateriale og aftaler bygger i videst muligt omfang på 
standardiserede skabeloner. Kommunen indgår i et samarbejde med Indkøbs-
fællesskabet Nordsjælland og – om muligt - med øvrige kommuner om at op-
bygge skabeloner for udbudsmateriale.

Kommunen sætter fokus på at igangsætte initiativer, der skal sikre en 
systematisk og løbende opfølgning på de enkelte aftaler (kontraktsty-
ring) med henblik på at få den optimale værdi ud af aftalerne samt at 
sikre den fornødne tilpasning af den enkelte aftale.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Kommunen vil sætte fokus på at opbygge de fornødne kompetencer og proce-
durer i kommunen til at foretage en opfølgning på den enkelte aftale

• Kommunen vil indgå i en positiv og konstruktiv dialog med leverandøren/leve-
randørerne på den enkelte aftale i hele aftalens løbetid

Kommunen vil arbejde på at indgå balancerede aftaler med henblik på 
at opnå konkurrencedygtige priser og et positivt samarbejde i aftale-
perioden.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• I forbindelse med udarbejdelse af materiale til konkurrenceudsættelse af 
opgaver vil kommunen fokusere på at opstille balancerede krav. Det kan fx 
indebære en hensigtsmæssig balance mellem pris og kvalitet og en hensigts-
mæssig balance mellem krav og kutymer på markedet.
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MÅL 1:

Nytænkning og vækst: Helsingør kommune vil arbejde 
på at afprøve nye metoder for konkurrenceudsættelse, 
indgå i nye samarbejdsrelationer med private leverandø-
rer og offentlige aktører samt udfordre leverandørmarke-
det med nye udbudsområder med henblik på at skabe 
vækst i kommunen.

Kommunen vil løbende være opmærksom på at anvende nye metoder 
for konkurrenceudsættelse.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Den nye udbudslov har åbnet op for en lettere adgang til en række udbudsfor-
mer, herunder bl.a. dynamiske indkøbsprocesser, udbud med forhandling og 
konkurrencepræget dialog. Kommunen vil løbende undersøge mulighederne 
for at bruge forskellige indkøbsmetoder/-processer.

• Kommunen vil afprøve leverandørlister på såvel konkurrenceudsættelse af 
bygge- og anlægsopgaver som på udvalgte varer og tjenesteydelser. På leve-
randørlister angiver lokale og ikke lokale leverandører interesse for udførelse 
af fremtidige opgaver/levering af varer indenfor et nærmere bestemt område.

4
Kommunen anvender traditionelle udbud – primært til køb af standardiserede ydelser. 

Kommunen sætter endvidere fokus på at udnytte det store potentiale for vækst i kommunen, der er 
forbundet med dels at afprøve nye metoder for konkurrenceudsættelse, dels at indgå i nye samar-
bejdsrelationer med private leverandører og offentlige aktører og dels at udfordre leverandørmarke-
det med nye udbudsområder.

Helsingør Kommune har leveran-
dørlister, som du kan tilmelde dig via 

kommunens hjemmeside.

MÅL > RETTET INTERNT MOD KOMMUNEN 
MÅL > RETTET MOD ERHVERVSLIVET
MÅL > RETTET BÅDE INTERNT MOD KOMMUNEN OG RETTET MOD ERHVERVSLIVET
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Kommunen vil løbende overveje at konkurrenceudsætte nye områder 
af kommunens opgaveløsning.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Nye tiltag vil løbende blive evalueret med henblik på at optimere den frem-
tidige strategi for udbud og indkøb i kommunen. Disse initiativer forudsætter 
politisk godkendelse.

Kommunen er åben over for at indgå i nye samarbejdsrelationer – både 
i relation til private leverandører og i relation til offentlige aktører.

Initiativer og redskaber til at nå målet

• Kommunen har fokus på et øget samarbejde med private aktører, herunder 
Offentlig–Privat Partnerskab (OPP), In-house aftaler m.m. Kommunen vil lø-
bende overveje at invitere virksomheder til et aktivt samspil om nytænkning 
og forbedring af kommunens opgaveløsning. Disse initiativer forudsætter po-
litisk godkendelse.

• Kommunen har fokus på et øget samarbejde med offentlige aktører, herunder 
bl.a. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), kommunale indkøbsfæl-
lesskaber og regioner.

Har du forslag til nye  
udbudsområder?  

Så kontakt udbudsafdelingen i 
Helsingør Kommune.

MÅL 3:

MÅL 2:
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Samfundsansvar, bæredygtige indkøb og etiske krav: 
Helsingør kommune har som modelarbejdsgiver fokus på 
at sikre uddannelses- og praktikpladser, ordentlige løn- og 
arbejdsforhold, at opnå mindst mulig belastning af miljø 
og klima samt at overholde etiske krav.

5

Helsingør Kommune anvender partnerskabsaftaler med henblik på at skaffe uddan-
nelses- og praktikpladser til elever på Erhvervsskolen Nordsjælland, der er bosat i 
Helsingør Kommune. Partnerskabet danner grundlag for en dynamisk model, som 
kontinuerligt kan tilpasses det aktuelle behov for uddannelses- og praktikpladser i 
kommunen.

 
Partnerskabsaftalerne har til formål at:

• Skabe praktikpladser til praktiksøgende elever med henblik på at fastholde 
elever i uddannelse på erhvervsuddannelser og forebygge frafald

• Sikre fremtidig kvalificeret arbejdskraft gennem en tidlig indsats for at øge kend-
skabet til erhvervsuddannelserne hos folkeskoleelever, forældre, lærere og vejle-
dere.

 
Partnerskabsaftalerne kan udvides til at omfatte flere formål.

Partnerskabsaftaler indgås som udgangspunkt mellem Helsingør Kommune, Er-
hvervsskolen Nordsjælland, UU-Øresund og relevante erhvervsorganisationer. Prak-
tikpladserne skabes hos virksomheder i kommunen, som er medlem af de erhvervs-
organisationer, der er en del af partnerskabsaftalen.

Partnerskabsaftalen kan læses i sin helhed i på kommunens hjemmeside. 

PARTNERSKABSAFTALER OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKPLADSER

Partnerskabsaftale: Med en partnerskabsaftale kan  
Helsingør Kommune og erhvervslivet bedre samarbejde  
om praktikpladser, der matcher det aktuelle behov.

MÅL > RETTET MOD ERHVERVSLIVET



// UdbUds- og IndkøbspolItIk for HelsIngør kommUne // sIde 15

Helsingør Kommune anvender samme arbejdsklausul i alle bygge- og anlægskontrak-
ter samt tjenesteydelsesaftaler. Den anbefalede model påtænkes indledningsvist an-
vendt i de aftaler, der ikke bliver udbudt i samarbejde med andre kommuner.

Formålet er at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold, samt at alle leverandører reelt 
konkurrerer på lige vilkår, når de byder på opgaver hos kommunen. 

Udsnit af arbejdsklausulen:

”Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underle-
verandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder 
særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gun-
stige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv 
overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest 
repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det 
danske område. Leverandøren skal sikre, at leverandøren og eventuelle under-
leverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår.”

Kontrol foretages af dokumentation (skrivebordskontrol). Der foretages endvidere 
en udgående kontrol med såvel anmeldte som uanmeldte besøg på arbejdspladsen. 

Arbejdsklausulen kan læses i sin helhed i på kommunens hjemmeside. På hjemmesi-
den kan leverandører endvidere finde vejledning i brugen af arbejdsklausulen, her-
under fx hvilken konkret dokumentation kommunen typisk efterspørger.

ARBEJDSKLAUSUL

Arbejdsklausuler: Lige vilkår sik-
rer lige konkurrence. Derfor an-
vender Helsingør Kommune ar-

bejdsklausuler i vores aftaler.
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Bæredygtige indkøb:  
Fra 2007 – 2014 er CO2-udledningen for Helsingør  

Kommune som virksomhed reduceret med 2.363 tons CO2. 
Det svarer til CO2-udledningen fra en gennemsnitlig ben-

zinbil, der har kørt mere end én gang rundt om jorden

BÆREDYGTIGE INDKØB 

Helsingør Kommune ønsker at påtage sig et medansvar for en bæredygtig udvikling 
ved at stille relevante krav til miljø og energiforbrug i udbud og indkøb. 

Hensynet til miljøet inddrages på lige fod med andre hensyn, når Helsingør Kommu-
nes udbud og indkøb planlægges og gennemføres. 

I praksis vil Helsingør Kommune:

• Fokusere på at vælge varer og tjenesteydelser, der under produktion, brug og 
bortskaffelse har en mindst mulig belastning på miljø, klima og arbejdsmiljø.

• Øge andelen af indkøb af bæredygtige varer og tjenesteydelser ved at følge de 
anbefalinger og vejledninger, der kommer fra Miljøstyrelsen, Energistyrelsen 
og andre myndigheder om bæredygtige indkøb. 

• Gøre det så enkelt som muligt at foretage bæredygtige indkøb ved at bruge 
eksisterende standarder, fx det nordiske miljømærke Svanen og EU’s miljø-
mærke EU-Blomsten.

• Kræve relevant dokumentation, fx i form af licens til Svanemærket eller 
EU-Blomsten, for at sikre at kravene til de bæredygtige varer og tjenesteydelser 
overholdes.

For yderligere information henvises til Helsingør Kommunes Klimaplan fra 2009 ud-
arbejdet af Center for Teknik, Miljø og Klima.
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Helsingør Kommune stiller i ethvert udbud krav om og forudsætter, at leverandøren 
og dennes underleverandører overholder konventioner tiltrådt af Danmark inden for 
rammerne af gældende lovgivning, herunder blandt andet følgende grundlæggende 
ILO-konventioner: 

• Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) 

• Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) 

• Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående ind-
sats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 
138 og 182) 

• Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 
98 og 135) 

• Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155). 

Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekte-
rer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettig-
hedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

I visse situationer, hvor leverandører i sit virke for Helsingør Kommune har direkte 
kontakt med børn og unge i kommunen, skal leverandøren kunne dokumentere, at 
de involverede medarbejdere ikke er straffet for sædelighedsforbrydelser eller lig-
nende forhold, som gør dem uegnede til opgaven.

Manglende overholdelse af sådanne bestemmelser anses som væsentlig mislighol-
delse af kontrakten.

ETISKE KRAV
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Selvejende institutioner med driftsover-
enskomst med kommunen
Selvejende institutioner kan beskrives som frivillige 
organisationer, der indgår et tæt samarbejde med en 
kommune. Ofte vil den selvejende institution indgå 
en driftsoverenskomst med en kommune, hvori ram-
mer, opgaver, drift og økonomi er beskrevet.

Helsingør Kommune vil arbejde på at indgå aftaler 
med kommunens selvejende institutioner om frem-
adrettet at tilslutte sig kommunens indkøbsaftaler. 
Herved sikres størst mulig volumen på aftalerne og 
konkurrencedygtige priser til både kommunens in-
stitutioner og til de selvejende institutioner, der har 
driftsoverenskomst med kommunen.

Nordsjællands Park & Vej (NSPV)
Nordsjællands Park & Vej er et fællesskab mellem 
Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune, som 
har overtaget løsningen af en række anlægs-, drifts- 
og vedligeholdelsesopgaver på Park og Vej-området. 
NSPV er et § 60 selskab i henhold til den kommunale 
styrelseslov og er underlagt de udbudsretslige regler, 
som gælder for kommunerne. Det betyder, at NSPV 
løbende udbyder varer og tjenesteydelser. 

Helsingør Kommune assisterer NSPV med at gen-
nemføre udvalgte udbud. Udbudte ydelser fremgår 
af NSPV´s hjemmeside og af kommunens hjemme-
side.

Forsyning Helsingør A/S
Forsyning Helsingør A/S er et aktieselskab ejet af 
Helsingør Kommune. Forsyning Helsingør servicerer 
private husstande og det private erhvervsliv i Hel-
singør Kommune med el, vand og varme. Forsyning 
Helsingør bortskaffer endvidere affald og varetager 
opgaver med spildevand.

Forsyning Helsingør A/S er undergivet reglerne i 
Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Udbudte ydelser 
fremgår af Forsyning Helsingør A/S´ hjemmeside og 
af kommunens hjemmeside.

SAMARBEJDSPARTNERE
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Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) og sam-
arbejde med øvrige indkøbsfællesskaber
Helsingør Kommune deltager i Indkøbsfællesskabet 
Nordsjælland (IN), der består af 12 kommuner, der 
deler viden og ressourcer primært med sigte på at 
gennemføre udbud.

Samarbejdet sikrer de deltagende kommuner et 
forøget antal gennemførte udbud og en større mar-
kedskraft gennem fælles volumen.

Statens- og Kommunernes Indkøbs Service 
A/S (SKI) 

Statens og Kommunernes Indkøbs Service er en 
indkøbscentral, der har til formål at effektivisere og 
professionalisere det offentlige indkøb i Danmark – 

blandt andet ved at indgå rammeaftaler, der er med 
til at sikre mængderabatter på de mest almindelige 
varer og ydelser i den offentlige sektor.

Helsingør Kommune tilslutter sig som udgangspunkt 
såvel forpligtende som uforpligtende SKI aftaler – 
dels med henblik på at opnå konkurrencedygtige 
priser og dels med henblik på at sikre, at antallet af 
kommunens indkøbsaftaler stiger med en optimal 
anvendelse af kommunens ressourcer.

Statens Indkøbsaftaler
Statens Indkøb, der ligger under Moderniserings-
styrelsen, gennemfører udbud primært beregnet på 
statslige institutioner, men kommunerne kan også 
benytte sig af en del af aftalerne. 

’Helsingør Kommune  
har fokus på at øge samarbej-

det med private aktører.’
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Når Helsingør Kommune køber ind, er det vigtigt 
at sikre, at borgernes penge forvaltes bedst muligt. 
Offentlige myndigheders indkøb reguleres af forskel-
lige regelsæt afhængig af hvilke ydelser, der købes, 
og ydelsens værdi. For løbende kontrakter beregnes 
værdien som udgangspunkt over 48 måneder. Even-
tuelle optioner indregnes i kontraktsummen.

1) Alle ydelser, der ikke er undtaget fra 
udbudsloven, og som ikke er en del af 
”light-regimet”
Denne kategori omfatter en lang række af varer 
og tjenesteydelser, herunder bl.a. it-ydelser, arki-
tektvirksomhed, konsulentydelser og bygningsren-
gøring.

Ydelser i denne kategori reguleres af regler i Udbud-
slovens afsnit 2, såfremt den samlede ydelse oversti-
ger en anslået kontraktværdi på ca. 1,5 mio. kr. eks-
klusive moms. Tærskelværdien reguleres hvert andet 
år. Ydelserne skal annonceres i en udbudsbekendtgø-
relse i Den Europæiske Unions Tidende.

2) ”Light-regimet
Denne kategori omfatter en række tjenesteydelser, 
herunder bl.a. hotel- og restaurationsydelser og ad-
ministrative tjenester på det sociale område, uddan-
nelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle 
område.

Ydelser i denne kategori reguleres af Udbudslovens 
afsnit 3, såfremt den samlede ydelse overstiger en 
omkostning på ca. 5,5 mio. kr. Tærskelværdien regu-
leres hvert andet år. Reglerne i Udbudslovens afsnit 
3 er mere lempelige end reglerne i afsnit 2. Ydelserne 
skal annonceres i Den Europæiske Unions Tidende.  

3) Indkøb under tærskelværdierne i punkt 
1 og 2 ovenfor med klar grænseoverskri-
dende interesse
Denne kategori omfatter varer og tjenesteydelser, 
der ligger under tærskelværdierne i punkt 1 og 2, og 
hvor kommunen konkret vurderer, at virksomheder i 
andre medlemsstater kan have en interesse i at byde 
på kontrakten. Ved vurderingen om klar grænse-
overskridende interesse lægges vægt på kontraktens 
genstand, kontraktens anslåede værdi, kontraktens 
varighed, forholdene i den pågældende branche - 
herunder markedets størrelse, struktur og handels-
praksis - samt det geografiske sted, hvor kontrakten 
skal udføres.

Ydelser i denne kategori reguleres af Udbudslovens 
afsnit 4. Ydelserne skal annonceres på Udbud.dk.

4) Ydelser, der ikke er omfattet af punkt 
1 – 3, og som har en anslået værdi over 
500.000 kr.
Kommunen skal sikre sig, at indkøbet foregår på mar-
kedsmæssige vilkår. Det kan eksempelvis ske ved, at 
kommunen:

• Gennemfører en markedsafdækning og på 
grundlag af denne indhenter ét tilbud

• Indhenter to eller flere tilbud, (krav om be-
grundelse ved indhentning af mere end 3 
tilbud af hensyn til transaktionsomkostnin-
gerne)

• Annoncerer på udbud.dk eller på kommunens 
hjemmeside

Kommunen skal handle i overensstemmelse med 
de forvaltningsretlige principper om saglighed i for-

VARER OG TJENESTEYDELSER 
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valtningen, herunder forbuddet mod varetagelse af 
private hensyn, ligebehandlingsprincippet, kravet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning og proportiona-
litetsprincippet.

Der er ikke et krav om, at ydelser i denne kategori 
skal annonceres.

Kommunen har fokus på at sikre gennemsigtigheden 
(hvilke opgaver kommunen konkurrenceudsætter, 
hvilke leverandører inviteres til at byde på en opgave, 
hvilke leverandører udfører opgaverne).

Ydelser i denne kategori reguleres af Udbudslovens 
afsnit 5. 

5) Ydelser over 50.000 kr. men under 
500.000 kr. 
Kommunen har truffet beslutning om, at retningslin-
jerne under punkt 4 finder anvendelse.

6) Ydelser fra 0 kr. til 50.000 kr.
Kommunen skal handle i overensstemmelse med 
de forvaltningsretlige principper om saglighed i for-
valtningen, herunder forbuddet mod varetagelse af 
private hensyn, ligebehandlingsprincippet, kravet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning og proportiona-
litetsprincippet.

Der et ikke et krav om, at ydelser i denne kategori 
skal annonceres.
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Helsingør Kommune har vedtaget følgende retnings-
linjer for udvælgelse af håndværkere til udførelse af 
bygge- og anlægsopgaver i Helsingør Kommune, her-
under også retningslinjer for valg mellem forskellige 
entrepriseformer.  

1) Byggeri fra 0 kr. til 30.000 kr.
Udvælgelsen af leverandører sker ud fra en konkret 
faglig vurdering, der foretages af kommunens an-
svarlige projektleder uden forudgående indhentelse 
af flere tilbud.

Kommunen kan undtagelsesvist beslutte at indhente 
flere tilbud på en opgaves udførelse, fx hvis den ind-
hentede pris ikke vurderes at være konkurrencedygtig.

2) Byggeri fra 30.000 kr. til 3 mio. kr.
Kommunen anvender som udgangspunkt leveran-
dørlister. Alle leverandører, der ønsker at levere 
ydelser til Helsingør Kommune, kan komme på en 
leverandørliste, såfremt de opfylder fastsatte krav. 
Når kommunen skal have udført bygge- og anlægsar-
bejde, udvælges leverandørerne som udgangspunkt 
fra denne liste. Leverandørlister forventes bl.a. at 
sikre overblik over markedet, afprøvning af marke-
det samt at de leverandører, der anvendes, ikke er de 
samme over en årrække. 

Der vil formentlig være opgaver under 3 mio. kr., 
hvor anvendelsen af leverandørlister ikke vil være 
hensigtsmæssig. Det kan fx være i situationer, hvor 
udførelsen af en opgave kræver særlig specialviden, 
som ikke er på leverandørlisten, eller hvor der ikke 
vil være nok konkurrence på leverandørlisten. I dis-
se situationer gennemføres i stedet en offentlig eller 
begrænset licitation.

Kommunen har fokus på at sikre gennemsigtigheden 

(hvilke opgaver kommunen konkurrenceudsætter, 
hvilke leverandører inviteres til at byde på en opgave, 
hvilke leverandører udfører opgaverne). 

 3) Byggeri fra 3 mio. kr. – 38 mio. kr.
Området reguleres af Lov om indhentning af tilbud i 
bygge- og anlægssektoren, der foreskriver, at der skal 
gennemføres en licitation, herunder:

• Offentlig licitation

• Begrænset licitation uden prækvalifikation 
(indbudt licitation) eller

• Begrænset licitation med prækvalifikation. 
 

I forbindelse med hver licitation foretages en konkret 
afvejning af, om kommunen anvender indbudt licita-
tion eller begrænset licitation med prækvalifikation. 

 Kommunen har fokus på at sikre gennemsigtigheden 
(hvilke opgaver kommunen konkurrenceudsætter, 
hvilke leverandører inviteres til at byde på en opgave, 
hvilke leverandører udfører opgaverne), såfremt der 
anvendes begrænset licitation uden prækvalifikation.

 

4) Byggeri over 38 mio. kr. 
Udbud gennemføres i henhold til direktivets detalje-
rede regler.

 

5) Retningslinjer for valg ml. fagentrepriser, 
storentrepriser mm. 
Fagentrepriser anvendes som udgangspunkt.

Ved meget store og/eller komplekse opgaver kan der 
blive taget konkret stilling til valg af entrepriseform, 
herunder fag-, stor-, hoved- og totalentreprise.

BYGGE OG ANLÆG
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Alle leasingaftaler skal følge Helsingør Kommunes 
principper for økonomistyring.

Før en leasingaftale kan indgås, skal leasinggivers 
indkøb af leasingaktivet have været konkurrenceud-
sat efter de gældende udbudsregler og den gælden-
de indkøbspolitik. Konkurrenceudsættelsen kan evt. 
være foretaget på forhånd af Udbud og Indkøb i form 
af en rammeaftale, som kan anvendes til den efter-
følgende leasing.

Da indgåelse af leasingaftaler binder de følgende års 
driftsbudgetter, og dermed har betydning for Kom-
munens samlede likviditet, skal en beslutning om 
indgåelse af en leasingaftale godkendes af Økonomi-
udvalget såfremt: 

1. Kontantprisen overstiger 1 mio. kr., eller
2. Aftalens løbetid er længere end 5 år. 

Alle leasingaftaler skal godkendes af Udbud og Ind-
køb. Såfremt aftalen baseres på en rammeaftale ind-
gået af Udbud og Indkøb, anses aftalen for godkendt, 
medmindre der er foretaget ændringer i den konkre-
te aftales indhold. Efterfølgende skal leasingaftalen 
underskrives af Centerchefen for Økonomi og Ejen-
domme og centerchefen for det center, der indgår 
aftalen.  

Ønsker din enhed at indgå en leasingaftale, henvises 
du til at kontakte Udbud og Indkøb så tidligt i pro-
cessen som muligt med henblik på rådgivning i for-
bindelse med den konkrete leasingaftale. Udbud og 
Indkøb skal ligeledes kontaktes, såfremt der ønskes 
ophævelse eller opsigelse af en leasingaftale.

Der findes som udgangspunkt to typer af leasing – 
operationel leasing og finansiel leasing.

Operationel leasing
Ved operationel leasing opnår kommunen finansie-
ring af og brugsret til det leasede. Leasinggiver køber 
aktivet og leaser det til kommunen. Leasingydelsen 
er udtryk for aktivets brugsværdi. Kommunen for-
pligter sig ikke til at købe aktivet efter leasingaftalens 
ophør, og kommunen får derfor ikke ejendomsret til 

aktivet. Leasingaftalen vil derfor stort set svare til at 
leje en genstand. 

Alle person- og varebiler under 3500 kg. anskaffes 
i Helsingør Kommune gennem operationel leasing. 
Udbud og Indkøb kan dog i særlige tilfælde godkende 
anden anskaffelsesform.

Finansiel leasing
Ved finansiel leasing opnår kommunen finansiering 
af og ejendomsret til det leasede ved leasingaftalens 
udløb. Leasinggiver køber aktivet og leaser det til 
kommunen. Kommunen forpligter sig til at købe – eller 
sørge for en køber – til aktivet efter leasingaftalens 
ophør. Leasingaftalen svarer derfor til afbetaling på 
et køb. Leasingaftalen løber normalt i en længere pe-
riode med uopsigelighed. 

Der indgås ikke finansielle leasingaftaler for aktiver 
under 150.000 kr. Restværdien må ikke være under 
50.000 kr. ved leasingaftalens udløb. Denne regel 
fra¬viges kun for aktiver omfattet af rammeaftaler. 

Ved aftalens naturlige udløb kan det pågældende 
center selv træffe beslutning om, hvorvidt centeret 
ønsker at overtage aktivet til aftalens aftalte restvær-
di, eller om aktivet ønskes videresolgt til tredjemand. 
En eventuel forlængelse af aftalen skal underskrives 
af Centerchefen for Økonomi og Ejendomme.

LEASING
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