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Indledning 
Vi skal undersøge gennemførelse af indkøb (SOR 6a) på ministerområdet, 

hvis ministerområdets udgifter hertil er over 100 mio. kr. årligt (for § 38 dog 

700 mio. kr.) eller over 10 % af summen af ministerområdets samlede årlige 

udgifter og indtægter.  

 

Når vi opgør det økonomiske omfang af det samlede plantema, tager vi altid 

udgangspunkt i udgifter eller indtægter i det enkelte regnskabsår. Udgifter til 

indkøb, der er registreret i fx regnskabsåret 2022, kan dog godt vedrøre en 

købsaftale, der er indgået i 2020 efter et udbud gennemført i 2019, og det 

kan i øvrigt være, at de øvrige udgifter først falder i 2023 og 2024. I kan finde 

hjælp til opgørelse af det økonomiske omfang ved at bruge ”Hjælpeskema 

med kvantitativ væsentlighed”. 

 

Dette papir skal hjælpe revisor til at planlægge sin revision af SOR 6a. Papi-

ret omfatter definitioner, formål, kriterier, indhold og afgrænsning i revisionen. 

I afsnittene om formål, delmål og revisionskriterier gennemgås indholdet af 

revisionstræet. 

 

Hvad er indkøb 
Et indkøb er en økonomisk disposition, der giver en modydelse i form af varer 

og tjenesteydelser. Et ministeriums indkøb er en handling, der indebærer, at 

der opstår en økonomisk forpligtelse for staten, og/eller at staten opnår en 

økonomisk rettighed.  

 

  

29. august 2022 

 

Eksempler på indkøb 

• Tjenesteydelser 

• It-konsulentydelser 

• Kontorinventar  

• It-hardware  

• It-software 

• Kurser 

• Maskiner og vogn-

park 

• Rejser og repræ-

sentation 
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Udvælgelse af emne for revisionen  
Valg af emnet til revision af indkøb efter SOR 6a på et ministerområde skal 

ske på baggrund af en afdækning af plantemaet ud fra risiko og væsentlighed, 

dvs. at vi skal samle de indkøb, hvor vi vurderer, at der er størst risiko for væ-

sentlige regelbrud i et emne, jf. ”Vejledning i revision af SOR 6 og SOR 7”. 

Med henblik på at udvælge de særligt risikofyldte indkøb kan det være hen-

sigtsmæssigt at orientere sig i de indkøbskategorier (typer af indkøb) med 

størst indkøbsvolumen. Det kan også være relevant at vide, om der er en 

koncernfælles indkøbsfunktion på ministerområdet, hvad virksomhedernes 

leverandørcompliance på de centralt koordinerede aftaler er, og om virksom-

hederne på ministerområdet foretager deres egne compliancemålinger på 

indkøb. Hvis det er muligt, kan det også være relevant at orientere sig i, hvor-

dan ministeriets indkøb fordeler sig i forhold til indkøb via centralt koordine-

rede aftaler og i forhold til tærskelværdierne for EU-udbud med hensyn til 

både antal og indkøbsvolumen. Hvor stor en andel (antal og volumen) af det 

samlede indkøb bliver købt på markedsmæssige vilkår på aftaler med en 

værdi under 500.000 kr., hvor stor en andel ligger i intervallet mellem 

500.000 kr. og tærskelværdien for EU-udbud, og hvor stor en andel bliver 

købt på kontrakter, som har været i udbud? 

 

Andre relevante input i planlægningen kan være resultater fra tidligere SOR 4-

revisioner af kontrolmiljøet og resultater fra tidligere indkøbsrevisioner (både 

årsrevision og større undersøgelser) på ministerområdet og andre minister-

områder, og hvad der ellers har været af sager om indkøbspraksis, herunder 

sager om svig på ministerområdet og andre ministerområder. Sådanne sager 

kan pejle jer ind på, hvilke områder der er særlig risikofyldte på ministerområ-

det, og I kan anvende den viden i jeres første sondering af ministeriets ind-

købsområde.  

 

Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud kan også give et pejlemærke om, 

hvorvidt udbud tidligere har været underkendt på ministerområdet, da det kan 

indikere, at der ikke er tilstrækkeligt fokus på regeloverholdelse, bl.a. i forhold 

til den rette markedsafsøgning og procesoverholdelse. Vores tidligere revisio-

ner har afdækket regelbrud, hvor ministerierne ikke havde overholdt regler 

om udbud, hvilket i nogle tilfælde skyldtes, at ministerierne ikke havde gjort 

sig klart, hvad kontraktens værdi var, eller at ministerierne ikke havde bereg-

net kontraktværdier korrekt. Derudover er der også flere eksempler på, at mi-

nisterierne har brugt aftaler, der var udløbet og derfor ikke længere var gæl-

dende, eller at ministerierne ikke har brugt de aftaler, de er forpligtede til at 

bruge. Afdæk også, om indkøb primært foretages centralt eller decentralt. 

Det giver jer indblik i ministeriets indkøbsområde og kan være relevant, når I 

skal afgrænse emnet. 
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Det kan være relevant at kortlægge systemer og processer i form af system-

understøttelse, forretningsgange, sagsbehandlervejledninger og skabeloner 

mv., som kan give et indblik i kontrolmiljøet og organiseringen af indkøbsom-

rådet, herunder om sagsgangene for indkøb lever op til de gældende regler. 

Til dette kan vi fx anvende dataanalyser eller tilgængelige flow charts. Der-

med har vi grundlag for at vurdere, hvilke typer af indkøb der har den højeste 

risiko for regelbrud, og vi kan på den baggrund vurdere risikoen og revisions-

opgavens omfang. Et andet element i risikovurderingen kan være regelgrund-

laget for de pågældende indkøbstyper, idet et særligt kompliceret regelsæt 

med detaljerede regler kan indebære en højere risiko for regelbrud, end hvis 

regelsættet er enkelt og nemt at forstå. Omvendt kan detaljerede regler i 

visse sammenhænge sænke et områdes risiko, hvis en høj detaljeringsgrad 

mindsker behovet for at fortolke regler. Revisor må i den forbindelse basere 

sin vurdering på sin professionelle dømmekraft i den konkrete situation.  

 

Ovenstående er ikke udtømmende i forhold til, hvad vi kan gennemgå forud 

for udvælgelsen af emnet, og vi skal ikke gennemgå alle punkter, men blot 

orientere os i de forhold, der giver mening for netop vores revision.  

 

Vi benytter stikprøver i SOR 6-revisioner med det formål at konstatere konkrete 

regelbrud, der har en økonomisk påvirkning – læs mere herom i ”Vejledning til 

revision af SOR 6 og SOR 7”.  

 

 

  

BOKS 1. UDTAGELSE AF STIKPRØVE 

 

Stikprøven kan udtages med udgangspunkt i et dataudtræk på fakturaer fra IndFak 

(spend-rapport), hvor der kan sorteres på beløb, leverandør, rekvirent, dato mv. Hvis 

det er muligt, kan vi med fordel bede om et udtræk, hvor indkøbsfakturaer er koblet til 

kontraktdatabasen, så stikprøven også kan udtages under hensyn til kontraktværdien. 

En kritisk stikprøve kan fx omfatte køb af særlige kategorier af varer eller tjenesteydel-

ser eller kontrakter med en værdi lige under tærskelværdien for EU-udbud, hvor der kan 

være en højere risiko for regelbrud, fordi udbyderen kan have en interesse i at vurdere 

værdien af kontrakt for lavt eller dele den samme opgave op i flere forskellige kontrakter 

for dermed at undgå et udbud, hvilket sparer tid og resurser og muliggør valg af en for-

udbestemt leverandør. 

 

Vær opmærksom på at købet er den handling, der indebærer, at der opstår en økono-

misk forpligtelse for staten, og/eller at staten opnår en økonomisk rettighed. Der kan så-

ledes være flere fakturalinjer, der relaterer sig til samme indkøb. 
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Overvejelser om parallelle revisioner af SOR 6a og SOR 7c 
Hvis I har prioriteret, at revisionen af SOR 6a – Gennemførelse af indkøb og 

SOR 7c – Styring af offentlige indkøb gennemføres samme år, kan der være 

synergi i at koordinere SOR 6a og SOR 7c i forbindelse med planlægningen 

med henblik på at vurdere risikoen og revisionsopgavens omfang. På den 

måde kan I samlet kortlægge de systemer og processer, som ministeriet har 

etableret til at styre indkøbsområdet. I samme runde kan I også opnå viden 

om SOR 4-relevante risici. I skal dog være opmærksomme på, at udgangs-

punkterne for risikovurdering i forhold til SOR 6 og SOR 7 er forskellige (se 

også ”Vejledning til revision af SOR 6 og SOR 7”, kapitel 3). I kan således 

ikke på forhånd antage, at emnet, hvor der er størst risiko for væsentlige re-

gelbrud, også er emnet, hvor der er størst risiko for væsentlige forvaltnings-

mangler. Dette gælder også omvendt. Sager/stikprøver til henholdsvis SOR 6 

og SOR 7 udtages uafhængigt af hinanden. Der kan være revisioner, hvor 

der er sammenfald i de udtagne sager/stikprøver, men det afhænger af en 

konkret vurdering i hver enkelt revision.  

 

Vi udarbejder særskilte plannotater og revisionsnotater/rapporter for hvert 

plantema, når vi udfører parallelle revisioner. 

 
Formål 
Formålet med den juridisk-kritiske revision er at vurdere, om der forekommer 

væsentlige regelbrud i det pågældende ministeriums gennemførelse af ind-

køb inden for det nærmere afgrænsede emne.  

 

Standardformålet for plantemaet fremgår af boks 2. 

 

 

  

BOKS 2. STANDARDFORMÅL – GENNEMFØRELSE AF INDKØB 

 

Formålet med den juridisk-kritiske revision er at vurdere, om der forekommer væsent-

lige regelbrud i [XX-ministeriets] gennemførelse af indkøb i/vedrørende [EMNE].  

 

[EMNE] er udvalgt på baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko ved [XX-mini-

steriets] gennemførelse af indkøb. Vi har derfor undersøgt, om [XX-ministeriets] gen-

nemførelse af indkøb i/vedrørende [EMNE] i al væsentlighed er i overensstemmelse 

med de regler, der fremgår af meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
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Delformål og revisionskriterier 
For at konkludere, om formålet er opfyldt, skal vi undersøge de 2 delformål i 

revisionstræet til SOR 6a og de revisionskriterier, som hører til hvert delmål. 

SOR 6a er afgrænset således, at vi undersøger overholdelse af de regler, der 

har betydning for, hvilken leverandør der vælges til det pågældende indkøb. 

Da det er aftalen1) om indkøb, der giver staten en forpligtelse, betyder det, at 

vi fx ikke i en SOR 6-revision undersøger, om reglerne vedrørende betaling 

af faktura er overholdt. Selve udbetalingen vil i stedet kunne indgå som en 

del af en SOR 4-revision. 

 

Revisionskriterierne er udarbejdet med baggrund i retligt bindende regler, 

dvs. udbudsloven, tilbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og forsvars- 

og sikkerhedsdirektivet, budgetvejledningen og cirkulære om indkøb i staten. 

Vi har desuden taget afsæt i Rigsrevisionens tidligere revisioner om indkøb, 

vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt vejledning i og god 

praksis for indkøb af varer og tjenesteydelser fra bl.a. Europa-Kommissio-

nen2). De forskellige kilder indeholder efter Rigsrevisionens vurdering rele-

vante henvisninger til regler, der skal iagttages i forbindelse med valg af leve-

randør, når ministerierne gennemfører indkøb.  

 

 

  

                                                      
1) Aftale skal forstås bredt. Det kan være en aftale, der er formaliseret i en kontrakt, men der kan 

også være tale om en aftale i mere uformel form, fx en meddelelse om, at man ønsker at tage 

imod et tilbud. Det afhænger af købets værdi og kompleksitet, hvordan aftaleforholdet er do-

kumenteret.  

2) Herunder ”Offentlige Udbud – vejledning til praktikere”, Europa-Kommissionen, februar 2018.  

BOKS 3. FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET 

 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet gælder for alle virksomheder, der udøver forsynings-

virksomhed (fx levering af gas, varme og elektricitet, vandforsyning, posttjeneste, trans-

porttjenester, havne og lufthavne). Når virksomheder udøver forsyningstjenester, skifter 

de fra at være omfattet af udbudsdirektivet til at være omfattet af forsyningsvirksom-

hedsdirektivet, der har en højere tærskelværdi for udbud af varer og tjenesteydelser. 

Forsyningsvirksomheder skal sondre mellem ydelser/kontrakter, der tjener til udøvelsen 

af forsyningstjenesten, og ydelser/kontrakter, som ikke er omfattet af forsyningstjene-

sten, og som derfor skal udbydes efter de almindelige bestemmelser i udbudsloven. 

Denne sondring kan være svær i praksis. EU-Domstolen har i 2020 afsagt en dom ved-

rører rækkevidden af forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvoraf det fremgår, at hvis en 

kontrakt både vedrører ydelser, som er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, og 

ydelser, som ikke er omfattet, så skal hele kontrakten udbydes efter direktivet. Se even-

tuelt Kammeradvokatens udtalelse om dommen: Hvilke kontrakter skal udbydes i hen-

hold til forsyningsvirksomhedsdirektivet? | Læs nyheden her (kammeradvokaten.dk). 

https://ec.europa.eu/regional_policy/da/information/publications/guidelines/2018/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018
https://kammeradvokaten.dk/nyheder-viden/nyheder/2020/11/hvilke-kontrakter-skal-udbydes-i-henhold-til-forsyningsvirksomhedsdirektivet
https://kammeradvokaten.dk/nyheder-viden/nyheder/2020/11/hvilke-kontrakter-skal-udbydes-i-henhold-til-forsyningsvirksomhedsdirektivet
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For at undersøge, om der forekommer væsentlige regelbrud, undersøger vi i 

delmål 1, om ministerierne har overholdt regler om valg af leverandør i de til-

fælde, hvor ministeriet er forpligtet af centralt koordinerede aftaler. Dette del-

mål er kun relevant, hvis jeres valgte emne vedrører indkøb, hvor der er cen-

tralt koordinerede aftaler, som ministeriet er forpligtet til at anvende. I delmål 

2 undersøger vi, om ministerierne har overholdt regler om valg af leverandør i 

de indkøb, hvor ministeriet ikke er forpligtet af centralt koordinerede aftaler.  

 

I det følgende gennemgår vi revisionskriterierne i revisionstræet. 

 

Delmål 1: Har XX-ministeriet overholdt regler om valg af leverandør i de 

tilfælde, hvor ministeriet er forpligtet af centralt koordineret aftaler? 

Ved revisionskriterie 1.1 ser vi på, om indkøbet er foretaget hos de leveran-

dører, der fremgår af den aftale, som ministeriet er forpligtet til at bruge i det 

pågældende indkøb. Der er ikke kriterier på niveau 2. Her skal I undersøge, 

hvilke leverandører der fremgår af aftalen for den pågældende vare/tjeneste-

ydelse, som I undersøger. Herefter skal I afklare, om der er overensstem-

melse mellem leverandøren på fakturaen og den eller dem, der fremgår af 

den pågældende aftale, som varen eller tjenesteydelsen hører under.  

 

Ved revisionskriterie 1.2 ser vi på, om indkøbet svarer til de specifikationer, 

der fremgår af den aftale, som ministeriet er forpligtet til at bruge i det pågæl-

dende indkøb. I skal indsætte kriterier på niveau 2. Her skal I undersøge, 

hvilke specifikationer der fremgår af aftalen for den pågældende vare/tjene-

steydelse, som I undersøger. Herefter skal I afklare, om der er overensstem-

melse mellem specifikationerne i aftalen og den indkøbte vare eller tjeneste-

ydelse, fx om den nyindkøbte printer model xx fremgår af den centralt koordi-

nerede aftale. 

 

Ved revisionskriterie 1.3 ser vi på, om indkøbet er foretaget i henhold til de 

krav til proces for gennemførelse af indkøbet, der fremgår af den aftale, som 

ministeriet er forpligtet til at bruge i det pågældende indkøb. Der kan fx være 

bestemmelser om direkte tildeling eller krav om miniudbud. I skal indsætte 

kriterier på niveau 2. Her skal I undersøge, hvilke krav til proces der fremgår 

af aftalen for den pågældende vare/tjenesteydelse. Herefter skal I afklare, om 

der er overensstemmelse mellem proceskrav i aftalen og den måde, hvorpå 

indkøbet er gennemført. Hvis der fx er krav om miniudbud, undersøger I, om 

miniudbuddet er gennemført i henhold til aftalens bestemmelser.  
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Delmål 2: Har XX-ministeriet overholdt regler om valg af leverandør i de 

indkøb, hvor ministeriet ikke er forpligtet af centralt koordinerede aftaler? 

Ved revisionskriterie 2.1 ser vi på, om ministeriet har opstillet tildelingskrite-

rier, der sikrer valg af den økonomisk mest fordelagtige leverandør forud for 

annoncering om indkøb (udbudsbekendtgørelse/annoncering mv.), der følger 

af reglerne i henhold til indkøbets værdi og art. I skal indsætte kriterier på ni-

veau 2. Alt efter varens eller tjenesteydelsens værdi og art er der forskellige 

regler, der skal iagttages i forhold til krav om opstilling af tildelingskriterier. 

Her skal I undersøge, hvilke regler der er gældende for den vare eller tjene-

steydelse, som I undersøger, og vurdere kriteriet ud fra disse. 

 

I skal være opmærksomme på, at for indkøb under tærskelværdien for udbud 

med klar grænseoverskridende interesse er der altid krav om annoncering, 

men for indkøb under tærskelværdien for indkøb uden klar grænseoverskri-

dende interesse er der alene krav om, at indkøbet skal foretages på mar-

kedsmæssige vilkår, hvilket kan ske ved en markedsafdækning og indhent-

ning af ét tilbud på grundlag heraf, ved at indhente 2 eller flere tilbud eller ved 

annoncering på ordregivers hjemmeside, jf. udbudslovens §§ 10-11, 191 og 

193. Husk altid at overveje om der er en risiko for væsentlige regelbrud. 

 

Se bl.a. udbudslovens § 2, §§ 161-165 om kriterierne for tildeling af kontrak-

ten og – hvis det er relevant – §§ 166-168 om beregningen af livscyklusom-

kostninger. Der kan også være andre paragraffer, som er relevante for lige 

netop de indkøb, I reviderer. Bemærk § 192 for offentlige indkøb under tær-

skelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og § 193, stk. 5, for 

offentlige indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende in-

teresse (indkøb over 500.000 kr.). 

 

Ved revisionskriterie 2.2 ser vi på, om ministeriet har efterlevet den proces for 

annoncering om indkøb (udbudsbekendtgørelse/annoncering mv.), der følger 

af reglerne i henhold til indkøbets værdi og art. I skal indsætte kriterier på ni-

veau 2. Alt efter varens eller tjenesteydelsens værdi og art er der forskellige 

regler, der skal iagttages i forhold til proceskrav for annoncering om indkøb af 

varer eller tjenesteydelser. For nogle indkøb vil det fx kræve offentligt udbud, 

for andre indkøb vil det være tilstrækkeligt, at ordregiver gennemfører en 

markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter 1 tilbud. Her skal I un-

dersøge, hvilke regler der er gældende for den vare eller tjenesteydelse, som 

I undersøger, og vurdere kriteriet ud fra disse. Se bl.a. udbudslovens § 55 for 

indkøb over tærskelværdierne, § 192 for indkøb under tærskelværdien, men 

med klar grænseoverskridende interesse, og § 193 for køb under tærskel-

værdierne uden klar grænseoverskridende interesse (køb over 500.000 kr.). 

 

  

Annoncering om 

indkøb 

Med annoncering om 

indkøb mener vi den 

handling, hvor ministe-

riet gør opmærksom 

på, at der er intention 

om at købe en given 

vare eller tjeneste-

ydelse. 
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Ved revisionskriterie 2.3 ser vi på, om ministeriet har tildelt kontrakt (indgået 

aftale om køb) i overensstemmelse med de tildelingskriterier, der var opstillet 

forud for annoncering om indkøb af den pågældende vare eller tjeneste-

ydelse. I skal indsætte kriterier på niveau 2. Her skal I vurdere, om de tilde-

lingskriterier, der var opstillet forud for købet, også er dem, der er anvendt i 

forbindelse med tildeling af kontrakten (indgåelse af aftale om indkøbet).  

 

Tabel 1 viser eksempler på, hvor I skal være opmærksomme på forskellige 

regler alt efter den tærskelværdi, som er bestemt af indkøbets værdi og art.  

 

Tabel 1. Tærskelværdier for offentlige kontrakter  

XX-ministeriets indkøb over tærskelværdien. Tærskelværdier 2022 og 2023: 

Tærskelværdier (kfst.dk)  

 

Tidligere års tærskelværdier: 

Tærskelværdier 2020 og 2021 

(kfst.dk) 

XX-ministeriets indkøb under tærskelværdi-

en med klar grænseoverskridende interesse. 

XX-ministeriets indkøb under tærskelværdi-

en uden klar grænseoverskridende interesse 

med en værdi på over 500.000 kr. ekskl. 

moms. 

XX-ministeriets indkøb med en værdi på 

under 500.000 kr. ekskl. moms. 

 

Når I skal fastslå, hvilke regler der gælder for de indkøb, der er indeholdt i je-

res emne, kan I finde hjælp i oversigtsskema, som Kammeradvokaten har 

udarbejdet. Se Udbudsoversigten 2022/2023 | Nemt overblik over udbuds-

regler (kammeradvokaten.dk).  

 

Vær opmærksom på, at indkøb under 500.000 kr. ekskl. moms uden klar 

grænseoverskridende interesse alene er omfattet af regler relateret til de for-

valtningsretlige principper, dvs. principper om saglighed, økonomisk forsvar-

lig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebe-

handlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. Det betyder, at der skal 

indkøbes på markedsmæssige vilkår. Manglende dokumentation for, at det er 

sket på markedsmæssige vilkår, tæller ikke med i vores opgørelse af regel-

brud – for at kunne tælle det med, skal vi have et klart bevis for, at indkøbet 

ikke er sket på markedsmæssige vilkår, dvs. at det er Rigsrevisionen, der 

skal løfte bevisbyrden for, at indkøbet er sket i modstrid med de forvaltnings-

retlige principper og ikke virksomheden. I praksis vil det ofte være muligt at 

indhente forskellige former for dokumentation, fx mailkorrespondance, tjekli-

ster, chefgodkendelse mv. 

 

  

https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/
https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/tidligere-ars-taerskelvaerdier/taerskelvaerdier-2020-og-2021/
https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/tidligere-ars-taerskelvaerdier/taerskelvaerdier-2020-og-2021/
https://kammeradvokaten.dk/services/kontrakter-og-udbud/udbudsoversigten-20222023-nemt-overblik-over-udbudsreglerne
https://kammeradvokaten.dk/services/kontrakter-og-udbud/udbudsoversigten-20222023-nemt-overblik-over-udbudsreglerne
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Når der derimod er tale om indkøb over 500.000 kr. ekskl. moms uden klar 

grænseoverskridende interesse (og under tærskelværdien for EU-udbud), 

fremgår det af udbudslovens afsnit V, § 193, stk. 4, at: 

 

”Ordregiveren skal i fornødent omfang kunne dokumentere, at købet er fore-

gået på markedsmæssige vilkår”.  

 

Det er er derfor et regelbrud, hvis der mangler dokumentation for, at købet er 

indgået på markedsmæssige vilkår for køb med en værdi, der ligger i interval-

let mellem 500.000 kr. og tærskelværdien. 

 

Der er mange specifikke regler i udbudsloven, alt efter hvilken type vare eller 

tjenesteydelse, der er tale om, hvad værdien af kontrakten er, og om kontrak-

ten har klar grænseoverskridende interesse for leverandører i andre EU-

lande. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en kontrakt med klar græn-

seoverskridende interesse, så start med at spørg ministeriet, hvilke overvejel-

ser ministeriet har haft om købet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 

udgivet en guide, der kort gennemgår, hvordan man praktisk går til værks 

med at vurdere, om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse. 

Se vurdering af klar grænseoverskridende interesse (kfst.dk). I kan i øvrigt 

finde inspiration i e-læringskurserne i Campus om indkøb under tærskelvær-

dierne. Drøft også gerne spørgsmålet med kolleger, der har gennemført eller 

er i gang med at gennemføre indkøbsrevision. Brug plantemagruppen til at få 

vendt eventuelle tvivlsspørgsmål. 

 

Brug og tilpasning af revisionstræ 

Det er obligatorisk at undersøge delmålene og revisionskriterierne (dvs. ni-

veau 1 og 2). Teamet drøfter, hvordan de enkelte kriterier forstås i den kon-

krete revision. Hvis der er kriterier, som I på baggrund af drøftelsen vurderer, 

ikke er relevante for den konkrete revision, så begrunder I eventuelle af-

grænsninger i plannotatet. Overvejelser om afgrænsninger drøftes altid med 

kontorchefen. Delmålene og revisionskriterierne er formuleret med henblik på 

at skulle kunne dække alle indkøb, men også i forståelse for, at det er muligt, 

at der for nogle revisioner kan være behov for at tilpasse træerne til det kon-

krete emne. Der er god inspiration i vejledning i design af revisionstræ, hvis I 

har behov for at tilpasse revisionstræet. Vær opmærksom på, at jeres emne 

og dermed stikprøve sandsynligvis vil indeholde indkøb, hvor der er forskel-

lige regler, I skal forholde jer til på niveau 2 i revisionstræets delmål 2. 

 

Revisionshandlinger og dokumentation i revisionstræet er forslag. Der kan 

være andre typer revisionshandlinger eller dokumentation, som er relevante 

på det konkrete ministerområde i forhold til at frembringe relevant revisions-

bevis.  

 

Revisionstræ 

Formålet med et revi-

sionstræ er at skabe 

sammenhæng og sy-

stematik mellem ho-

vedformål, delmål, kri-

terier og revisions-

handlinger. Hvert revi-

sionstræ sætter ram-

men for revisionen og 

sikrer, at der er en rød 

tråd mellem det, I revi-

derer, og det, I konklu-

derer til sidst.  

https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/udbud-dk/vurdering-af-klar-graenseoverskridende-interesse/
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For at gøre revisionstræet mere operationelt i forhold til planlægning af revisi-

onen og rapportering af resultater er det er en god idé at tilpasse revisions-

træet til det konkrete ministerområde. Skriv fx de konkrete indkøb, it-syste-

mer, processer, dokumenter mv. ind i træet. 

 

Vurdering af delmål og kriterier 

Regelbrud opgøres i forhold til de kriterier, der er opstillet for revisionen. 

Husk, at delmål og revisionskriterier i revisionstræet afgrænser emnet, der 

skal konkluderes på. Vi skal dermed undersøge og vurdere alle kriterier i revi-

sionstræet. Se også ”Vejledning i revision af SOR 6 og SOR 7”.  

 

Når vi vurderer regelbrud ud fra revisionstræets kriterier, skal vi ligeledes 

holde os for øje, at der i revisionsstrategien er sat et væsentlighedsniveau for 

SOR 6-revisionerne i forhold til, hvornår regelbrud skal resultere i en kritisk 

udtalelse. Det vil sige, at hvis et regelbrud har en økonomisk påvirkning over 

væsentlighedsniveauet, fører det til en kritisk udtalelse – også selv om regel-

bruddet kun er relateret til ét eller 2 af kriterierne, og selv om der ikke er fun-

det regelbrud i forhold til de øvrige kriterier. Det kan også føre til en kritisk ud-

talelse, hvis flere forskellige regelbruds økonomiske påvirkning lagt sammen 

overstiger væsentlighedsniveauet. 

 

I revision af indkøb opgør vi den økonomiske påvirkning af et regelbrud ved 

at se på kontraktværdier. Den økonomiske påvirkning, vi skal regne med i vo-

res opgørelse, er den værdi, som afløbet af den pågældende kontrakt udgør i 

revisionsåret. Det gælder derudover, at hvis man konstaterer et regelbrud på 

en kontrakt indgået i revisionsåret, så medregner man den samlede værdi af 

kontrakten i opgørelsen af den økonomiske påvirkning af regelbrud. Det vil 

sige, at når det gælder ældre kontrakter (indgået før indeværende regn-

skabsår – se første pil nedenfor), regner vi kun afløbet i indeværende regn-

skabsår med, når vi opgør den økonomiske påvirkning.  

 

Når det er kontrakter indgået i regnskabsåret, kan vi foruden indeværende 

regnskabsår også medregne afløbet i de fremtidige år af kontraktens løbetid, 

når vi opgør den økonomiske påvirkning (pil 2 nedenfor). I bør, når det er mu-

ligt, søge at medtage nye kontrakter i jeres stikprøve. 
 

 

 

I skal ikke formulere en kritisk udtalelse, hvis regelbruddenes økonomiske 

påvirkning sammenlagt ikke er over væsentlighedsniveauerne – også selv 

om flere kriterier i revisionstræet er vurderet til ikke at være opfyldt. 

Videndeling og 

sparring 

 

 

 

 

 

 

 

Drøft resultater med 

kontorchef og kolleger 

med erfaring med ind-

købsrevision. 

Væsentligheds- 

niveau for regelbrud 

Regelbrud er væsent-

lige for ministerområ-

det, hvis den årlige 

økonomiske påvirk-

ning udgør mindst 100 

mio. kr. (for § 38. Ska-

ter og afgifter dog 700 

mio. kr.) eller mindst 

10 % af de udgifter el-

ler indtægter, der er 

relevante for plante-

maet for hele minister-

området. 

Kontrakt indgået før 
revisionsåret

Medregn afløb i revisionsåret
Medregn ikke afløb i øvrige 

kontraktår

Kontrakt indgået i 
revisionsåret

Medregn afløb i revisionsåret Medregn afløb i følgende år
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Når I vurderer, om der er tale om væsentlige regelbrud, skal I være opmærk-

somme på, at revisionsstrategien også nævner, at der ud over ovenstående 

principper også kan indgå en vurdering af konsekvenserne af regelbrud for 

borgere og virksomheder samt principielle spørgsmål om dispositionernes 

lovlighed. Hvis I vurderer, at resultaterne af revisionen hører under denne ka-

tegori, skal I drøfte resultaterne med jeres kontorchef i forhold til vurderingen 

af, om det er et regelbrud, der skal omtales i RF-beretningen.  

 

I forbindelse med jeres vurdering af resultater skal I huske at overveje, om 

der er behov for at orientere beretningsspejlkontoret om resultaterne. Vi skal 

også overveje, om vores resultater er så kritiske, at der kunne være bag-

grund for, at de skal rapporteres i en beretning. 

 

Læs mere om, hvordan vi kommer fra revisionsbevis til konklusion, i afsnit 3 i 

revisionsbevisvejledningen. Der er også hjælp at finde i vejledning i vurdering 

af revisionsbevis. 

 

Konklusion og afrapportering af vores resultater 

Konklusionen skal være dækkende og afbalanceret, så den afspejler de re-

gelbrud, der er konstateret ud fra kriterier i revisionstræet på niveau 1.  

 

Det fører til en kritisk udtalelse, hvis vi finder væsentlige regelbrud. Hvis der 

er tale om en revision, hvor der er afdækket væsentlige regelbrud, skal kon-

klusionen afspejle dette. Det skal i den forbindelse også fremgå, hvilke kon-

sekvenser vi vurderer, regelbruddet har. Dette gælder også for regelbrud, der 

af andre årsager end væsentlighed indgår i beretning om revision af statens 

forvaltning (RF). 

 

Hvordan de enkelte delkonklusioner skal udarbejdes og kritikniveauet formu-

leres, er i sidste ende op til et professionelt skøn, dog altid med henvisning til 

sammenvejningen af revisionsresultaterne, så vi sikrer gennemsigtighed om 

det grundlag, som konklusionen bygger på. Ved udarbejdelsen af konklusio-

ner bør vi også tage højde for, at der kan være forskel på revisionsbevisets 

styrke ved nogle af revisionsresultaterne. Fx kan et revisionsresultat med en 

høj væsentlighed være svagt underbygget empirisk, og det vil derfor være 

nødvendigt at justere kritikniveauet i forhold til dette. 

 

Hvis vi ikke finder regelbrud, eller de regelbrud, vi finder, ikke er væsentlige, 

anvender vi standardkonklusionen for SOR 6a sammen med de delkonklusio-

ner, der vil fremgå af vores svar på delformålene.  
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Under konklusionen i rapporten udgør punktet ”det baserer vi på” en del af 

konklusionen og kan anvendes til at sikre en dækkende og afbalanceret kon-

klusion ved fx at beskrive eventuelle regelbrud eller andre forhold fundet ved 

revisionen. Konklusion og revisionsresultater indarbejdes i rapportskabelo-

nen, som er tilgængelig på InfoNettet. 

 

I kan læse mere om vurdering af revisionsbevis og afrapportering, herunder 

overvejelser om udskudt aktindsigt og RF-bidrag, i ”Vejledning til revision af 

SOR 6 og SOR 7”. 

 

Baggrundsmateriale 
I forbindelse med planlægningen er det relevant, at teamet orienter sig på 

Statens Indkøbs hjemmeside, rådgivningsenhedens hjemmeside og Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside om udbud, herunder:  

 

• de gældende tærskelværdier 

• udbudsoversigten 2020/2021 – nemt overblik over udbudsreglerne 

• vejledning om udbudsregler 

• kriterier for ”klar grænseoverskridende interesse” 

• bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og 

om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar 

grænseoverskridende interesse. 
 

Herudover er der en lang række hjemmesider, der samler viden om indkøb, 

som kan være relevante at kigge på, alt efter hvilket emne I vælger i jeres 

indkøbsrevision, fx: 

 

• Rådgivningsenheden – Statens indkøb: Diverse værktøjer til offentlige 

indkøbere: 

• Inden du går i gang 

• Statens fælles skabeloner 

• Rådgivningsenhedens udbudssystem 

 

• ”Offentlige Udbud – vejledning til praktikere”, Europa-Kommissionen, fe-

bruar 2018.  

 
• ”Hjælpeværktøjer til offentlige indkøbere – E-kompetencecentret: værktø-

jer og information, der skal hjælpe offentlige indkøbere til at få mest muligt 

for pengene og samtidig gavne borgerne”.  
  

https://oes.dk/indkoeb/
https://statensindkob.dk/
https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/
https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/
https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2020-og-2021/
https://kammeradvokaten.dk/services/kontrakter-og-udbud/udbudsoversigten-20202021-nemt-overblik-over-udbudsreglerne
https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2016/20160129-udbudsloven-vejledning-om-udbudsreglerne/
https://www.kfst.dk/faq/udbud/nyt-udbud/fase-1/hvad-forstaas-ved-klar-graenseoverskridende-interesse/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1572
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1572
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1572
https://statensindkob.dk/vaerktoejer/inden-du-gaar-i-gang/
https://statensindkob.dk/vaerktoejer/statens-faelles-skabeloner/
https://statensindkob.dk/vaerktoejer/raadgivningsenhedens-udbudssystem/
https://ec.europa.eu/regional_policy/da/information/publications/guidelines/2018/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_da
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_da
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_da
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INSPIRATION TIL SPØRGEGUIDE OM GENNEMFØRELSE AF INDKØB I FORBIN-

DELSE MED PLANLÆGNING AF REVISIONEN 

 

1. Kan alle medarbejdere foretage indkøb? 

2. Er det muligt at omgå retningslinjerne for gennemførelse af indkøb? 

3. Er dele af indkøbsprocessen systemunderstøttet? 

4. Har I systemkontroller eller forebyggende kontroller af indkøb? 

5. Har I retningslinjer for egenkontrol på mindre indkøb?  

6. Er det muligt at få dispensation fra retningslinjerne for indkøb? 

7. Har I retningslinjer for, hvordan gennemførelse af indkøb skal dokumenteres, fx 

krav om at anvende en skabelon, hvor overvejelser om behovsafdækning, mar-

kedsafdækning, opgørelse af forventet kontraktværdi, vurdering af klar grænseover-

skridende interesse og valg af indkøbsmetode dokumenteres? 

8. Har I retningslinjer for nærmeste chefs godkendelse af indkøb, fx en tjekliste, som 

angiver, hvad chefen skal forholde sig til, når købet godkendes? 

9. Har I en kontraktdatabase? 

10. Hvis I har en kontraktdatabase, hvordan sikrer I så, at alle kontrakter oprettes heri? 

11. Har virksomheden fastsat bagatelgrænser, fx i forbindelse med vurdering af græn-

seoverskridende interesser? 


	Indledning
	Hvad er indkøb
	Udvælgelse af emne for revisionen
	Overvejelser om parallelle revisioner af SOR 6a og SOR 7c
	Formål
	Delformål og revisionskriterier
	Delmål 1: Har XX-ministeriet overholdt regler om valg af leverandør i de tilfælde, hvor ministeriet er forpligtet af centralt koordineret aftaler?
	Delmål 2: Har XX-ministeriet overholdt regler om valg af leverandør i de indkøb, hvor ministeriet ikke er forpligtet af centralt koordinerede aftaler?

	Brug og tilpasning af revisionstræ
	Vurdering af delmål og kriterier
	Konklusion og afrapportering af vores resultater
	Baggrundsmateriale

