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Redegørelsens punkt 7: Overholdelse af udbudsregler 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i brev af 3. september 2021 anmodet om en redegørelse 
omkring overholdelse af gældende udbudsregler.  
 
Tårnby Kommune har i redegørelse af 5. oktober 2021 under punkt 7 redegjort følgende:  
 

 
 
Tårnby Kommune har udarbejdet oversigt over indkøb af ”indsatser på beskæftigelsesområdet” for at sikre aktive 
tilbud til borgere, der er på forsørgelsesydelser. Oversigten viser et samlet indkøb på i alt 146 mio.kr. i 2017-2020 og 
155 mio.kr. i 2018-2021. Indkøbene er fordelt på 781 leverandører. Indkøbene hos de enkelte leverandører svinger i 
perioden fra under 1 t.kr. til 24,4 mio.kr. I 5 tilfælde er tærskelværdierne overskredet. De 5 tilfælde er også 
beskrevet i kommunens redegørelse, og vi har påset i kommunens referat, at sagen er forelagt Arbejdsmarkeds- og 
Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget i 2021.  
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På baggrund af oversigten kan vi konstatere, at det er korrekt, at tærskelværdierne i flere tilfælde er overskredet, og 
kontrakterne burde have været i udbud. Vi anbefaler derfor, at kommunen forbedrer dens processer for styring og 
gennemførsel af indkøb, så det sikres, at alle relevante indkøb udbydes, og tilbudslovgivningen dermed overholdes.  
 
Vi vil i forbindelse med vores gennemgang af kommunens regnskab for 2021 foretage opfølgning på kommunens 
plan for at gennemføre de nødvendige udbud. 
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