
 

 

 

Holmens Kanal 22 
1060 København K 
Telefon 72 28 24 00 
sim@sim.dk 

Samtlige kommuner og regioner 

KL og Danske Regioner 

Orientering om bekendtgørelse og vejledning om kommuners og regio-
ners indkøb i forbindelse med COVID-19 

Social- og Indenrigsministeriet orienterer hermed om, at bekendtgørelse nr. 327 af 31. 
marts 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af co-
vid-19 er trådt i kraft i dag. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov nr. 325 om 
kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19, som blev 
vedtaget af Folketinget den 31. marts 2020, og som ligeledes er trådt i kraft i dag. 

Reglerne har til formål at sikre, at kommuner og regioner har samme muligheder som 
staten for dels at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller der-
under i perioden frem til 1. juli 2020, dels at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser 
gældende, i det omfang misligholdelsen er begrundet i covid-19. 

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en vejledning om reglerne, jf. vejled-
ning nr. 9174 af 31. marts 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med 
håndtering af covid-19. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af reglerne på statens 
område om forudbetaling og undladelse af at anvende misligholdelsesbeføjelser, som 
ifølge det tilgrundliggende lovforslag skal finde tilsvarende anvendelse på det kommu-
nale og regionale område. 

Økonomistyrelsen har på sin hjemmeside offentliggjort en række spørgsmål/svar ved-
rørende offentlige indkøb i lyset af covid-19, se dette link. Da reglerne i bekendtgørelse 
nr. 327 af 31. marts 2020 og vejledning nr. 9174 af 31. marts 2020 har til formål at give 
kommuner og regioner samme muligheder som staten i forhold til forudbetaling og 
undladelse af at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, kan Økonomistyrelsens vej-
ledning på statens område i vid udstrækning give svar på tilsvarende spørgsmål fra 
kommuner og regioner.  

KL har tilsvarende på sin hjemmeside offentliggjort en række spørgsmål/svar på om-
rådet, se dette link, hvor til der ligeledes kan henvises.   

Ovennævnte hjemmesider indeholder også vejledning vedrørende kontraktretlige 
spørgsmål i lyset af covid-19-situationen. 

Såfremt der ikke kan findes svar på de anførte hjemmesider, kan generelle spørgsmål 
til forståelsen af reglerne rettes til Social- og Indenrigsministeriet på fvjur@sim.dk. 
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Det bemærkes, at ministeriet ikke har mulighed for at vejlede om konkrete kontrakt-
retlige spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 
Mette Kryger Gram 
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